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Sammendrag

Bjørn E. Na ug

En økonometrisk modell for norsk eksport av industrielle råvarer

Rapporter 95/2 • Statistisk sentralbyrå 1995

Rapporten presenterer en økonometrisk modell for norsk eksport av industrielle råvarer, estimert på kvartalsdata for
årene 1966-1993. Modellen inneholder sterkt signifikante effekter av aktivitetsnivået i utlandet, priser på norske og
utenlandske råvarer, samt kapitalbeholdningen og variable enhetskostnader i norsk produksjon. Resultatene tyder på
at markedene for industriråvarer i stor grad er kjennetegnet ved imperfekt konkurranse mellom differensierte pro-
dukter, men at deler av den norske råvareeksporten substituerer tilnærmet perfekt med konkurrerende utenlandsk
produksjon. Lagerbevegelser ser ut til å være av stor betydning for den kortsiktige eksporttilpasningen, mens
kapasitetsskranker i produksjonen antakelig har begrenset langtidsvirkningene på eksportvolumet av skift i etter-
spørselen. De kortsiktige priseffektene indikerer at eksportetterspørselen justeres på bakgrunn av forventninger om
framtidig utvikling i relative priser. Parameterestimatene er relativt stabile over perioden 1980-1993.

Emneord: Differensierte produkter, kapasitetsskranker, lagerbevegelser, prisfast kvantumstilpasning,
prisforventninger, tidsrekkeøkonometri.
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1. Innledning

Økonometriske studier av eksporttilpasning har tradisjonelt bygget på antakelser om at handelsvarer produsert i
ulike land er imperfekte substitutter og at eksportvareproduksjonen ikke er begrenset av kapasitetsskranker. Dette
har ledet fram til estime rte etterspørselsrelasjoner for eksporten med aktivitetsnivået internasjonalt og forholdet
mellom eksportprisene og priser på utenlandske produkter som høyresidevariable. En kan sette spørsmålstegn ved
en slik tilnærming for enkelte viktige, tradisjonelle, norske eksportvarer. For de indust rielle råvarene metaller,
treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer er det vanlig å oppfatte norske og konkurrerende utenlandske
produkter som (tilnærmet) homogene og prisene som (i hovedsak) bestemt på verdensmarkedet. Økonomisk teori
impliserer da at kapasitetsnivået i innenlandsk produksjon og forholdet mellom kostnader og verdensmarkeds-
priser er relevante forklaringsvariable i strukturelle modeller for uten rikshandelen, mens etterspørseisnivået i
utlandet kun virker gjennom prisene. Tidligere økonometriske undersøkelser tyder imidlertid på at industriråvare-
eksporten blir bedre forkla rt av etterspørselsrelasjoner enn av tilbudslikninger. I norske makroøkonometriske
modeller har derfor denne eksporten vært modellert ved etterspørselsrelasjoner — på linje med annen tradisjonell
vareeksport.

Formålet med denne rapporten er å undersøke nærmere hvilke faktorer som påvirker ekspo rten av industrielle
råvarer, som de siste 25 årene (i gjennomsnitt) har stått for 44 prosent av all tradisjonell norsk vareekspo rt .
Utgangspunktet for analysen er en hypotese om at råvareekspo rten består av produkter som er differensie rte i
forhold til konkurrerende utenlandsk produksjon og av varer som substituerer tilnærmet perfekt med råvarer
produsert i utlandet. Mens tidligere studier på norske data har estimert rene tilbuds- og etterspørselsrelasjoner,
inkluderer vi variable fra begge modelltypene i en dynamisk eksportlikning for aggregatet metaller, treforedlings-
produkter og kjemiske råvarer. Vi estimerer modellen på kvartalsdata for årene 1966-1993 og finner sterkt signi-
fikante effekter av utenlandsk etterspørsel, relative p riser, kapitalbeholdningen og forholdet mellom va riable
enhetskostnader og utenlandske priser. Resultatene tyder på at råvarer som ikke substituerer perfekt med
utenlandske produkter utgjør hoveddelen av ekspo rten, og at markedsvekst i utlandet er den viktigste d rivkraften
bak eksportutviklingen. Videre finner vi støtte for at eksporten øker sterkt på kort sikt etter en økning i utenlandsk
etterspørsel ved at lagrene av ferdigvarer reduseres, samt at kapasitetsskranker i produksjonen har begrenset
virkningene på eksportvolumet av skift i etterspørselen. Spesifikasjonen av de kortsiktige priseffektene indikerer
at etterspørselen etter norsk råvareeksport avhenger av forventninger om framtidig utvikling i relative p riser. Vår
relasjon har relativt stabile parameterestimater over perioden 1980-1993, men konstantleddet ser ut til å være
påvirket av det økte tilbudet av industriråvarer fra Øst-Europa og Kina de siste fem årene av sampel-perioden.

Resten av rapporten er organisert som følger. På bakgrunn av økonomisk teori og empiriske studier på norske
data blir den økonometriske modellen begrunnet i avsnitt 2. Avsnitt 3 gir en diskusjon av dataseriene som be-
nyttes ved estimeringen. Estimeringsresultatene rapporteres og diskuteres i avsnitt 4, mens stabiliteten av den
foretrukne eksportmodellen blir undersøkt i avsnitt 5. Avsnitt 6 oppsummerer de empiriske resultatene.

* Forfatteren takker Ådne Cappelen, Roger Hammersland, Knut Mou rn og Kjersti-Gro Lindquist for gode kommentarer til tidligere utkast,
samt Kari Anne Lysell som har redigert rapporten. Den økonometriske analysen er utført i versjon 7 av PcGive. (Doornik og Hendry 1992).
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2. Teoretiske og økonometriske
betraktninger

Innledningsvis drøftes problemstillinger som er aktuelle for økonometriske analyser av eksportatferd generelt og
industriråvareeksport spesielt. Av framstillingsmessige hensyn vil dette avsnittet kun diskutere statiske modeller,
mens avsnitt 4 gjør rede for den dynamiske spesifikasjonen som benyttes ved estimeringen.

Teoretiske makromodeller anvender to hovedhypoteser for eksporttilpasning. Under en av hypotesene — den som
vanligvis legges til grunn i empiriske studier — antas det at konkurrerende varer produsert hjemme og ute er im-
perfekte substitutter. Etterspørselen etter ekspo rtvarer spesifiseres økonometrisk som en funksjon av aktivitets-
nivået i utlandet og det relative forholdet mellom eksportpriser og priser på utenlandske produkter:

2.1) log(A) t = a l + h' i log(Y) t +y i log(PA/PU)r + Eir

hvor
A = Eksportvolum = Eksportetterspørsel
Y = Indikator for aktivitetsnivået i utlandet
PA = Eksportprisindeks
PU = Indeks for priser på utenlandske varer
t	 = Fotskrift for periode t

Eit = Stokastisk restledd (tilsvarende for likningene nedenfor).

Her har vi fulgt vanlig praksis og benyttet en log-lineær funksjonsform. Parameteren 3i har derfor tolkning som
den (forventede) partielle elastisiteten av eksportetterspørselen med hensyn på aktivitetsnivået i utlandet, mens y i

er elastisiteten for relative p riser. Etterspørselsteori impliserer at y i <0 og, ettersom ekspo rtvarer må antas å være
normale i etterspørselen, f>O.

Det kan være rimelig å anta at eksportmarkedene er preget av monopolistisk og/eller oligopolistisk konkurranse
når 2.1) gjelder. Siden produsentene er prissettere under disse markedsformene, representeres tilbyderatferden
ved en (aggregert) prislikning. Denne vil generelt være av typen p ris lik grensekostnad multiplisert med en
påslagsfaktor som er større enn én. I praksis modelleres ofte prisene som en log-lineær funksjon av kostnader,
PV, prisene på utenlandske produkter og graden av kapasitetsutnytting i produksjonen, KAP:

2.2) log(PA), = a 2 + 0 2 1og(PV) r + (1— E3 2 )log(PU), + 1 2 1og(KAP), + £ 2t

hvor 0 <_ (32 <_ 1

Det er sammenheng mellom parametrene i 2.2) og priselastisiteten i 2.1). Dersom etterspørselen er svært pris-
følsom, blir prisene på utenlandske produkter tillagt relativt stor vekt og kostnader/kapasitetsutnytting forholdsvis
liten vekt ved prisfastsettelsen. I grensetilfellet hvor etterspørselen er perfekt elastisk vil 13 2=12=0. Hvis derimot
priselastisiteten er lav (i absoluttverdi), vil eksportprisene i stor grad være bestemt fra kostnadssiden.

8



Rapporter 95/2	 Eksport av industrielle råvarer

I majoriteten av økonometriske eksportstudier estimeres likning 2.1) (eller varianter av 2.1)) ved bruk av minste
kvadraters metode (MKM). 1 MK-estimatorene for parametrene i 2.1) er konsistente dersom høyresidevariablene
er eksogene i økonometrisk forstand, det vil si ukorrelerte med restleddet. 2 Hvis log(Y) t og log(PU) t ikke er be-
heftet med målefeil, kan det være rimelig å betrakte disse variablene som eksogene i 2.1). Generelt bestemmes
imidlertid eksportvolumet og eksportprisen(e) simultant, slik at KOV(E 1 t,PAt)#0. Konsistent estimering av 2.1)
krever da at det benyttes instrumentvariable for log(PA) t, og log(PV) t er et gyldig instrument dersom
KOV(PVt,E i 0=0. 3 Bare når'y2=KOV(E it ,E2t)=KOV(PV t ,E 1t)=-O, som impliserer at grensekostnadskurven er hori-
sontal og påslagsfaktoren upåvirket av eksportetterspørselen, vil KOV(PA 0E it)=0. Betingelsene for at MKM
anvendt på 2.1) skal gi konsistente estimater synes med andre ord å være forholdsvis strenge.

I den alternative teoretiske modellformuleringen skilles det mellom varer som handles inte rnasjonalt og varer som
er skjermet for utenlandsk konkurranse. Varer som handles mellom land antas å være homogene, og prisen er gitt
eksogent (på verdensmarkedet) for landet som studeres. Etterspørselen fra utlandet er således perfekt elastisk i
dette tilfellet. Tilbudet av handelsvarer, X T, er en funksjon av kapasitetsnivået i produksjonen, K, og forholdet
mellom kostnader og verdensmarkedsprisen:

2.3) log(XT) = a 3 + 0 3 log(K) + 7 log(PV/PU)

hvor PU = PA = Prisen på handelsvarer

Etterspørselen etter handelsvarer til innenlandsk anvendelse, XD, avhenger av samlet innenlandsk etterspørsel, D,
og forholdet mellom PU og prisen(e) på varer som er skjermet for utenlandsk konkurranse, PD:

2.4) log(XD) = a 4 + 04 1og(D) + y 4 1og(PD/PU)

Siden produsentene og konsumentene er prisfaste kvantumstilpassere på verdensmarkedet, blir produksjonen av
handelsvarer lik XT, mens XD er den innenlandske anvendelsen. Nettoeksporten, NX, er definert ved:

2.5) XT — XD - NX = f(K,  PVIPU, D, PDIPU)

Det er altså enten eksport eller import (negativ eksport). Utvidelse av kapasiteten og reduse rte kostnader i forhold
til verdensmarkedsprisen gir økt produksjon og nettoeksport. Nedgang i D og (PD/PU) reduserer den innen-
landske anvendelsen av handelsvarer, og dermed øker nettoeksporten.

I motsetning til 2.1), inneholder ikke 2.5) relative p riser og utenlandsk etterspørsel som forklaringsvariable.
Variasjon i (PA/PU) vil ikke forekomme siden handelsvarer som produseres innenlands og i utlandet er (og blir
oppfattet som) perfekte substitutter. Etterspørselsnivået internasjonalt har betydning for verdensmarkedsprisen og
virker således indirekte på eksporten. I 2.1) er det PV og K som har indirekte effekt; skift i disse va riablene
påvirker eksportvolumet gjennom eksportprisene. I spesialtilfellet hvor KOV(E 1t,PA)=0 har endringer i K ingen
virkning på eksporten i 2.1)-2.2) fordi grensekostnadskurven er ho risontal og produksjonskapasiteten alltid er stor
nok til å tilfredsstille etterspørselen. Hvis det derimot er effektive kapasitetsskranker i produksjonen, blir eksport-
volumet bestemt av kapasitetsnivået selv om etterspørselen er gitt ved 2.1).

I avsnitt 4 skal vi modellere norsk ekspo rt av industrielle råvarer, som omfatter ulike typer metaller, treforedlings-
produkter og kjemiske råvarer. For disse varene oppfattes ofte norske og konkurrerende utenlandske produkter
som tilnærmet homogene. 4 I så fall kan 2.3)-2.5) være et relevant teorigrunnlag for analysen. Det er imidlertid

I Se oversiktsartikkelen til Goldstein og Khan (1985).
2 Et sentralt resultat fra nyere økonometrisk teori er at statiske likninger som 2.1) blir konsistent estimert med MKM selv om én eller flere
av høyresidevariablene er endogene, dersom alle variablene i likningen er ikke-stasjonære og restleddet er stasjonært (Stock 1987). Dette
resultatet kommer ikke til anvendelse her fordi log(PØU) t ser ut til å være en stasjonær tidsserie med de dataene som benyttes nedenfor.
3 Log(Ø) t er korrelert med restleddet i 2.1) og er derfor ikke et gyldig instrument.
4 Mathiesen (1990, side 19) sk river at: «Modeller for homogene produkter er således velegnet for norske eksportva rer som metaller,
treforedlingsprodukter, kjemiske og petrokjemiske produkter,... Man kan kvalifisere utsagnet ved å si at noen produkter fra disse sektorene
er differensierte; de utgjør dog en liten prosent.»
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forhold som tilsier at denne modellen gir et for enkelt bilde av de faktorene som bestemmer industriråvare-
eksporten:

1) Norske produsenter av aluminium, kunstgjødsel og ulike ferrolege ringer har så store markedsandeler på
verdensmarkedet at de må antas å påvirke verdensmarkedsprisene.

2) Det forekommer betydelig eksport og import av flere industrielle råvarer.
3) Forholdet mellom prisene på norske og konkurrerende utenlandske produkter varierer over tid.

Punktene 2) og 3) kan i noen grad forklares med at varene som studeres ofte er aggregater bestående av flere
delvarer. Det kan være både eksport og import av en aggregert vare selv om hver av varene i aggregatet enten
eksporteres eller impo rteres. Videre vil relative priser variere på et aggregert nivå dersom de to prisdeflatorene
som benyttes har ulik varesammensetning, selv om forholdet mellom eksportpriser og utenlandske p riser er kon-
stant over tid for hver av delvarene. En alternativ/supplerende tolkning av 2) og 3) er at norske og konkurrerende
utenlandske råvarer, som følge av ulik kvalitet og bearbeidingsgrad, er imperfekte substitutter. Studier foretatt av
Lindquist (1993) og Bowitz og Cappelen (1994) gir støtte til en slik hypotese.

I Lindquist (1993) estimeres eksportrelasjoner med utgangspunkt i 2.1) og 2.5) på norske årsdata. Ekspo rten av
treforedlingsprodukter, kjemiske råvarer og metaller blir der bedre forkla rt av etterspørselslikninger enn av
tilbudsbaserte modeller. I etterspørselsrelasjonene er koeffisientene for utenlandsk etterspørsel og relative p riser
signifikante med teoretisk riktig fortegn for alle de tre varene, og prisfølsomheten i etterspørselen synes ikke å
være sterkere enn for andre industriprodukter. I de tilbudsbaserte likningene blir effekten av forholdet mellom
priser og kostnader utsagnskraftig med riktig fortegn kun for metaller, mens kapasitetsnivået (målt ved kapital-
beholdningen) bidrar signifikant i likningene for metaller og treforedlingsprodukter. Innenlandsk etterspørsel og
forholdet mellom prisene på handelsvarer og andre varer produse rt innenlands ser ikke ut til ha betydning for
eksporten av industriråvarer, noe som indikerer at råvarene som selges på hjemmemarkedet og verdensmarkedet
er imperfekte substitutter.

Den aggregerte eksportprislikningen for metaller, treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer i Bowitz og
Cappelen (1994) inneholder sterke effekter av variable enhetskostnader. Dette er også et tegn på at etterspørselen
ikke er perfekt elastisk, jf. diskusjonen av likning 2.2). 5 Produksjonskostnadene er imidlertid sterkt påvirket av
råvareprisene, siden en betydelig del av vareinnsatsen er importerte industriråvarer. Prisrelasjonen estime rt av
Bowitz og Cappelen er derfor konsistent med at eksportprisene følger verdensmarkedsprisene på lang sikt.

Resultatene i Lindquist (1993) og Bowitz og Cappelen (1994) tyder på at norsk industriråvareeksport bør modell-
eres ved (én eller flere) etterspørselsrelasjoner. Det virker imidlertid for restriktivt å utelukke at deler av den
norske eksporten substituerer tilnærmet perfekt med konkurrerende utenlandsk produksjon. I tillegg er det sann-
synlig at eksporten av varer som er differensie rte relativt til utenlandske råvarer, i perioder, har; a) vært begrenset
av kapasitetsskranker i produksjonen blant enkelte eksportører; 6 og b) økt som følge av oppstarting av nye
anlegg. Vi spesifiserer derfor en eksportmodell som er en syntese av 2.1) og 2.5):

2.6) log(A) t = 8 1 +  S 2 1og(Y) t + b 3 log(10 t + 5 4 1og(PA/PU) t + b 5 log(PV/PU) t + E 6t

Som følge av resultatene i Lindquist (1993), er innenlandsk etterspørsel og relative priser mellom handelsvarer og
andre varer produsert i Norge utelatt i 2.6).

Et potensielt alvorlig økonometrisk problem forbundet med å estimere 2.6) er at parametrene i denne likningen
ikke er identifiserte når KOV(PAt,E60#0 og prisdannelsen er gitt ved 2.2). Dersom en likevel anvender MKM på
2.6), er det sannsynlig at koeffisientene for log(K) t og log(PV) t blir signifikante selv om 2.1)-2.2) er den korrekte

5 Virkninger av kostnader på eksportprisene kan også forklares med at enkelte norske produsenter har betydelige markedsandeler på
verdensmarkedet.
6 Kapasitetsutnyttingsberegninger og tall fra Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer indikerer at graden av kapasitetsutnytting i norsk
produksjon av industriråvarer var svært høy over store deler av den perioden som studeres nedenfor.
7 For eksempel økte eksporten av kjemiske råvarer sterkt etter at produksjonen i Norsk Hydros polivinylkloridfabrikk på Rafsnes startet
opp i 1979. Råvarene produse rt på Rafsnes kan ikke uten videre antas å substituere perfekt med utenl andske produkter.
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modellen;8 den variasjonen i log(PA) t som er ukorrelert med E6t — og som fører til endringer i eksportvolumet — er
trolig sterkere korrelert med (en lineær kombinasjon av) logaritmen til Y t, Kt, PV, og PU t enn med den faktiske
verdien av log(PA) t .9 Tilsvarende problemer kan oppstå når dynamiske va rianter av 2.6) estimeres uten instru-
menter for eksportprisene. Identifikasjons- og simultanitetsproblemene lar seg imidlertid løse når vi åpner for at
det kan være tilpasningstregheter i eksportprisdannelsen, fordi vi da kan benytte tilbakedaterte va riable som
identifiserende instrumenter for log(PA) t i 2.6) eller en dynamisk versjon av 2.6).

En estimert eksportlikning base rt på 2.6) gir informasjon om virkningen på eksportvolumet av partielle end ringer
i Y, K, (PAJPU) og (PV/PU). Ved å sammenholde estimatene med tidsforløpet for dataseriene, kan vi dernest
evaluere det partielle bidraget fra hver enkelt høyresidevariabel til utviklingen i eksporten over estimerings-
perioden. 1 ° Vår tilnærming gir derimot liten eller ingen innsikt i årsaken(e) til at; a) indust rielle råvarer utgjør en
svært stor del av tradisjonell norsk ekspo rt; og b) norske eksportører av enkelte industriråvarer har betydelige
markedsandeler på verdensmarkedet. Disse forholdene kan i stor grad forklares med at industriråvareproduksjon
er kraftintensiv og at norske råvareprodusenter historisk har stått overfor vesentlig lavere kraftpriser enn uten-
landske konkurrenter. De lave kraftp risene har igjen sammenheng med at Norge tidligere var relativt rikelig
utstyrt med elektrisk kraft. Ressursgrunnlaget og etterspørselen tilsier ikke lenger lave kraftpriser, men store deler
av kraften levert til råvareproduserende indust ri er gitt ved langtidskontrakter, med politisk bestemte vilkår, hvor
prisene er svært lave i forhold til prisene i resten av (det norske) kraftmarkedet. 11

8 Se Bårdsen og Fisher (1993).
9 Log(Y/K)t kan (men trenger ikke) være en god approksimasjon for 1og(Ø) t .
I° Det er klart at dette gir en ufullstendig forklaring av eksportutvildingen siden vi ikke mode llerer K, PV og PA.
I I Se for eksempel avsnitt 4 i Bye og Strøm (1987).

1 1
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3. Datagrunnlaget"

Den økonometriske analysen benytter kvartalsdata, hovedsakelig hentet fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet
(KNR), for perioden 1966.1-1993.3. Modellen i avsnitt 4 vil imidlertid (på grunn av inkludert dynamikk) ha
1969.1 som startperiode.

Variabelen som modelleres er den aggregerte eksporten av metaller, kjemiske råvarer og treforedlingsprodukter,
målt i faste 1991-priser. Som beskrevet innledningsvis, er dette varer som veier tungt i tradisjonell norsk ekspo rt,
men den relative betydningen av industriråvarene har avtatt over tid. Målt i verdi, sank råvarenes andel av den
tradisjonelle vareeksporten fra 0,53 i 1969 til 0,36 i 1993, mens den tilsvarende volumandelen ble redusert fra
0,48 til 0,37 i samme tidsrom. Metaller utgjør hoveddelen av aggregatet, med en gjennomsnittlig andel av
eksportvolumet på 57 prosent over perioden 1969-1993. Treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer sto for
henholdsvis 25 og 18 prosent av råvareeksporten i denne pe rioden.

Som indikator for aktivitetsnivå/etterspørsel i utlandet anvendes et veiet gjennomsnitt av volumindekser for sam-
let vareimport hos Norges viktigste handelspartnere. Lindquist (1993) argumenterer for at importbaserte indi-
katorer for utenlandsk etterspørsel gir et bedre bilde av markedsutviklingen for norske eksportvarer enn va riable
basert på bruttonasjonalprodukt, innenlandsk etterspørsel eller samlet vareproduksjon i utlandet.

Kapasitetsnivået i norsk produksjon av indust rielle råvarer approksimeres ved beholdningen av realkapital i
denne produksjonen. Kapitalen er målt ved utgangen av hvert kvartal. Siden ekspo rten i ett kvartal tilnærmet er
upåvirket av endringer i produksjonskapasiteten i det samme kvartalet, inkluderer vi kun tilbakedaterte verdier av
kapitalbeholdningen i likningen som estimeres i avsnitt 4. Videre vil vi ta hensyn til at økninger i kapitalbehold-
ningen kan påvirke ekspo rten med betydelige tregheter; i nasjonalregnskapet måles bygningskapitalen i indust rien
slik at kapitalen øker når produksjonsanlegg installeres — før produksjonen har startet opp.

Vi bruker variable kostnader per produse rt enhet i produksjonen av industriråvarer, PV, som kostnadsmål. En
mulig innvending mot å benytte denne va riabelen er at enhetskostnadene vil va riere endogent med produksjons-
nivået og eksporten med mindre grensekostnadskurven er horisontal. Dette simultanitetsproblemet lar seg
imidlertid løse ved å estimere med instrumentvariable for enhetskostnadene. Alternativt kan p risene på innsats-
faktorer anvendes, men da tas det ikke hensyn til at grensekostnadene skifter over tid som følge av produktivitets-
endringer.

Eksportprisene, PA, måles ved en implisitt deflator for eksporten av industriråvarer. For prisene på konkurrerende
utenlandske produkter, PU, er det konstruert en variabel som er et veiet gjennomsnitt av IMFs metallprisindeks
omregnet i norske kroner og aggregerte prisindekser for norsk import av treforedlingsprodukter og kjemiske rå-
varer. Prisindeksene er normert til én i 1991.

Bruken av norske importpriser som «proxy» for priser på utenlandske produkter kan synes uheldig på teoretisk
grunnlag. For industriråvarer hvor 2.3)-2.5) gir en god markedsbeskrivelse vil det være liten eller ingen import
(eksport) som konkurrerer med de varene som ekspo rteres (importeres). Det er derfor usikke rt om importpris-

12 Presise datadefinisjoner er gitt i et vedlegg.

12



Rapporter 95/2 	 Eksport av industrielle råvarer

indeksene for treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer gir et godt bilde av prisutviklingen for de produktene
som står i et nært konkurranseforhold med norsk eksport av disse (aggregerte) varene. 13 IMFs indeks for metall-
priser rammes av en tilsvarende innvending fordi varesammensetningen i denne indeksen avviker (ikke ube-
tydelig) fra sammensetningen av norsk metalleksport. 14 En ytterligere svakhet ved serien for utenlandske priser er
at den ikke inneholder p riser på eksport av industriråvarer til vestlige markeder fra det tidligere Sovjet, andre øst-
europeiske land og Kina. Denne eksporten økte sterkt fra 1988 til 1993, og veksten var spesielt stor for varer
(aluminium, ferrosilisium, kunstgjødsel og stål) som samlet utgjør en betydelig andel av den norske råvare-
eksporten. Eksportøkningen foregikk til priser som var langt lavere enn prisene på vestlig produksjon. De siste
årene av sampelperioden var det derfor en v ridning i forholdet mellom prisene på norske og konkurrerende uten-
landske råvarer som ikke ivaretas av de prisindeksene vi benytter. Til tross for disse forbeholdene, vurderes den
valgte spesifikasjonen av PU som bedre enn alte rnative indikatorer som er tilgjengelige. 15

I tillegg til de økonomiske forklaringsvariablene og dummyvariable for sesong, benytter vi to dummyvariable,
BRUDD78 og BRUDD85, som er lik én fra og med 1978.1 (BRUDD78) og 1985.1 (BRUDD85) og null ellers.
BRUDD78 og BRUDD85 inngår multiplikativt med sesongdummiene. Dermed får vi tatt hensyn til at sesong-
mønsteret i dataseriene fra KNR kan ha blitt endret i 1978 og 1985; løpende produksjon av kvartalsvise nasjonal-
regnskapstall etter dagens beregningsopplegg sta rtet opp i 1985, mens tallene for perioden 1978-1984 er beregnet
tilbake ved bruk av samme metode.

Prisindeksene for norsk eksport og utenlandsk produksjon av industriråvarer er vist i figur 3.1. Vi ser av figuren
at PA vokser klart sterkere enn PU fra 1969 til 1975. I perioden 1975-1988 utvikler de to prisindeksene seg til-
nærmet parallelt, mens det er svært sterk samvariasjon mellom PA og PU fra og med 1988. Under råvarepris-
sjokkene i 1973/74 og 1979 økte de norske eksportprisene noe senere enn prisene på verdensmarkedet.

1.3

1.2

1.1

1

.9

.8

. 7

.6

.5

. 4

. 3

.2                   
•• 1970 	 1975 	 1980 	 1985 	 1990 	 1995       

13 For industriråvarer hvor konkurrerende produkter er imperfekte substitutter k an det også være grunn til å tvile på om norske importpriser
er en tilfredsstillende «proxy» for p riser på varer som konkurrerer med norsk eksport; det er mulig at utenlandsk produsenter tar hensyn til
hjemmeprisene (som har en annen utvikling enn eksportprisene) på konkurrerende norske produkter ved fastsettelsen av priser på varer som
selges til Norge, se Naug og Nymoen (1993). Resultatene i von der Fehr (1987) tyder imidlertid på at impo rtprisene for kjemiske råvarer og
treforedlingsprodukter i liten eller ingen grad avhenger av hjemmeprisene som settes av norske produsenter.
14 For eksempel inngår ikke ferrosilisium og magnesium, som veier tungt i norsk ekspo rt, i metallprisindeksen til IMF.
15 Denne vurderingen bygger på Lindquist (1993), som estimerer eksportrelasjoner med ulike indikatorer for prisene på utenlandske pro-
dukter.
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Siden råvarer i stor grad noteres i amerikanske dollar, kan variasjon i dollarkursen være viktig for råvarepris-
utviklingen vurdert i norske kroner. Appresieringen av amerikanske dollar fra 1982 til 1. kvartal 1985 og den
påfølgende depresieringen fram mot 1. kvartal 1986 var trolig en viktig faktor bak prissvingningene i denne
perioden. Sterk etterspørselsvekst internasjonalt førte til at råvareprisene økte kraftig fra 1. halvår 1987 til og med
1. kvartal av 1989, mens fallet i prisene etter dette i stor grad skyldes at eksportøkningen fra øst-Europa og Kina
— til svært lave priser — presset ned prisene på vestlig produksjon. En inte rnasjonal konjunkturnedgang i årene
1990-1993 bidro også til reduksjonen i råvareprisene etter 1988.

Tabell 3.1 viser den prosentvise end ringen i eksportvolumet, forklaringsvariablene og råvareeksportens volum-
andel av tradisjonell norsk eksport fra 1969 til 1992 og over fire delsampel. Når pe rioden 1969-1992 ses under
ett, økte eksportvolumet med 72 prosent, mens etterspørselen i utlandet viste vekst med 177 prosent. Eksport-
markedsandelen for norske industriråvarer ble med andre ord betydelig redusert i dette tidsrommet — når eksport-
markedsandelen måles som den norske industriråvareeksportens andel av den samlede vareimporten hos norges
viktigste handelspartnere. Hypotesen 2.6) og tallene i 1. kolonne av tabell 3.1 indikerer at vekst i (PA/PU) og
(PV/PU), kombinert med begrensede kapasitetsutvidelser i norsk produksjon, bidro til at råvareekspo rten vokste
langt svakere enn aktivitetsnivået i utlandet i pe rioden 1969-1992.

Tabellen avdekker interessante forskjeller mellom ulike delperioder. Svak kapasitetsutvikling og økning i
eksportpriser og kostnader relativt til prisene på utenlandske råvarer kan forklare at veksten (i prosent) var
markert lavere for eksportvolumet enn for utenlandsk etterspørsel i årene 1969-1974. økning i (PA/PU) og
(PV/PU) med henholdsvis 24 og 31 prosent i 1975 ser ut til å være hovedfaktorene bak fallet i eksportvolumet
med 22 prosent i dette året. 16 Over delperioden 1975-1988 vokste eksporten tilnærmet like sterkt som aktiviteten i
utlandet, mens (PA/PU) var uendret og kostnadene økte noe svakere enn utenlandske priser. Fra 1988 til 1992
Økte (PV/PU) med 22 prosent som følge av p risfallet vist i figur 3.1, og dette må antas å være en viktig årsak til at
veksten i kapitalbeholdningen var så lav som 2 prosent i denne perioden. Disse forholdene kan gi noe av forkla-
ringen på at eksportvolumet kun økte med 7 prosent fra 1988 til 1992 samtidig som importveksten hos handels-
partnerne var på 18 prosent og (PA/PU) viste liten va riasjon.

Den siste linjen i tabell 3.1 viser at reduksjonen i råvareeksportens andel av tradisjonell norsk ekspo rt fra 1969 til
1992 hovedsakelig fant sted i 1975 og i perioden 1988-1992. De faktorene som fø rte til svak utvikling i råvare-
eksporten i disse årene var derfor også viktige årsaker til at industriråvarenes andel av den tradisjonelle eksporten
avtok over sampelet.

Prosentvis endring

Variabel 	 1969-1992 	 1969-1974 	 1974-1975 	 1975-1988 	 1988-1992
Industriråvareeksport 	 72 	 22 	 -22	 71 	 7
Utenlandsk etterspørsel 	 177 	 39 	 -4 	 77 	 18
Kapitalbeholdning 	 64 	 7 	 4 	 44 	 2
Eksportpris/utenlandsk pris 	 37 	 12 	 24 	 -0 	 -1
Variable enhetskostnader/utenlandsk pris 	 58 	 7 	 31 	 -8 	 22
Industriråvareeksport/tradisjonell eksport 	 -22 	 -4 	 -13 	 2 	 -10

16 I 1975 falt PU med 9 prosent, mens PA og PV vokste med henholdsvis 12 og 19 prosent. Reduksjonen i PU kan ses på som en
korrigering av den betydelige økningen i denne variabelen fra 1973 til 1974 (på 39 prosent), som i noen grad var forårsaket av spekulasjon.
(Se Økonomisk utsyn for 1975.) Den sterke veksten i norske eksportpriser og variable enhetskostnader i 1975 k an trolig føres tilbake til
oppgangen i utenlandske råvarepriser gjennom 1974.
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4. Økonometrisk modellering

I dette avsnittet estimeres en eksportrelasjon for indust rielle råvarer med «syntesemodellen» 2.6) som utgangs-
punkt. 2.6) impliserer at hele virkningen på eksporten av end ringer i høyresidevariablene er utspilt etter ett
kvartal. I praksis vil det være tregheter i tilpasningen, og økonometriske eksportlikninger bør derfor spesifiseres
dynamisk. 2.6) kan isteden tolkes som en langsiktig sammenheng. Siden lag-strukturen er ukjent, estimeres først
en svært generell dynamiske generalisering av 2.6). Dernest settes insignifikante koeffisienter lik null, og restrik-
sjoner mellom parametre blir pålagt dersom dette bidrar til å forenkle modellen uten at føyningen (målt ved
standardavviket) svekkes. Det legges i tillegg vekt på at den rappo rterte likningen skal passere standard-tester for
autokorrelasjon, heteroskedastisitet og normalitet. Vi starter ut med følgende feiljusteringsmodell:

Her og i det følgende markerer små bokstaver at variable er målt på logaritmisk skala, mens 0 betegner første-
differenser. Variabelsymbolene er definert i avsnitt 2 og i et vedlegg.

I 4.1) avhenger Da t av løpende og tilbakedaterte verdier av Opa, Apu, Opv, og Dy, tilbakedaterte verdier av Al( og
Da, samt et feiljusteringsledd som er gitt ved uttrykket i parentesen. Feiljusteringsleddet måler differensen
mellom den faktiske og den langsiktige verdien av (loga ritmen til) eksporten (for gitte nivåer på y, k, (pa-pu) og
(pv-pu)) i foregående kvartal. En andel y av dette avviket blir korrige rt i inneværende kvartal: Dersom eksport-
volumet lå én prosent over (under) sitt langsiktige nivå i periode t-1, reduseres (øker) eksporten med y prosent i
periode t, alle andre forhold like. På bakgrunn av datadiskusjonen i avsnitt 3 har vi inklude rt så mye som tolv
«lag» av kapitalveksten. For veksten i de øvrige forklaringsfaktorene er lag-lengden satt lik fire.

4.1) er pålagt å være homogen av grad null i p riser og kostnader på lang sikt, i tråd med 2.6). Vi åpner imidlertid
for at det kan være separate virkninger av skift i eksportpriser, utenlandske p riser og kostnader på kort- og
mellomlang sikt." Slike effekter kan begrunnes på flere måter:

• Utenlandske etterspørrere kjenner prisene på produktene de anvender, men kan ha ufullstendig informasjon
om utviklingen i priser på alternative (konkurrerende) produkter. For etterspørrere som (i utgangspunktet) kun
bruker norske råvarer, vil derfor en end ring i eksportprisene kunne slå raskere ut i etterspørselen etter norske
eksportvarer enn endringer i utenlandske priser. Et tilsvarende resonnement gjelder for etterspørrere som i
utgangspunktet bare benytter utenlandske råvarer.

• For industriråvarer hvor konkurrerende produkter er imperfekte substitutter vil trolig etterspørrerne ha kost-
nader forbundet med å endre tilpasning, fra å benytte ett produkt til et annet. Det er da grunn til å tro at for-
ventninger om framtidige priser spiller en rolle for tilpasningen. Dersom forventningsdannelsen er bakover-

17 Med «kort sikt» menes her og i det følgende det samme kvartalet som et partielt skift i en forklaringsvariabel finner sted. «Lang sikt» er
det tidspunktet hvor effekten på eksporten av skiftet er utspilt. «Mellomlang sikt» er pe rioden mellom «kort sikt» og «lang sikt».
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skuende, blir prisforventningene dannet på bakgrunn av den historiske prisutviklingen, og forventnings-
mekanismene for PA og PU trenger ikke være identiske.

•' Råvareprisene svinger sterkt (jf. figur 3.1)), mens de variable enhetskostnadene øker forholdsvis jevnt over
tid. En endring i (PV/PU) forårsaket av skift i prisen vil derfor kunne fortone seg som midlertidig, mens dette
ikke er tilfelle i samme grad når (PV/PU) påvirkes av kostnadsendringer. Produsenter som er prisfaste
kvantumstilpassere, og som har tilpasningskostnader, kan da finne det optimalt å tilpasse produksjon og
eksport raskere når kostnadene endres enn når råvareprisene endres.

Det følger av avsnitt 2 og 3 at Apa t og Apvt med stor sannsynlighet er endogene i 4.1). For å undersøke dette
nærmere — og for å finne aktuelle identifiserende instrumenter — estimerte vi dynamiske modeller for Apa r og
Apv t. Vi fant sterkt signifikante effekter av Ay t i en redusert form for Apv t og av Ay t og Apv t i en strukturell
eksportprislikning (estimert med instrumenter for dpv t): Når etterspørselen varierer, påvirkes produksjon/eksport,
variable enhetskostnader og eksportprisene simultant. Eksportrelasjonen estimeres derfor med instrumentvariable
for Apat og Apvt .

Vi undersøkte i tillegg om prisene på utenlandske industriråvarer avhenger av de norske eksportprisene; dersom
Apar påvirker Apu t, vil Apu t være korrelert med restleddet i 4.1) når KOV(c t,dpat)#0. En slik mulighet kan ikke
utelukkes, fordi norske eksportører av enkelte råvarer har så store markedsandeler på verdensmarkedet at de
antakelig påvirker prisene som settes av utenlandske produsenter. Koeffisienten for Apa t ble imidlertid insignifi-
kant i en modell for Apu t. På bakgrunn av dette resultatet, samt at vi ikke har gode instrumenter for utenlandske
priser, velger vi å betrakte Apu t som eksogen ved estime ring av eksportlikningen. Det er imidlertid sannsynlig at
prisene på utenlandske produkter er endogene i 4.1) som følge av målefeil og/eller korrelasjon mellom rest-
leddene i de datagenererende prosessene for Apu t, Apa r og dat. Betydningen av målefeil for resultatene drøftes
nedenfor.

Den reduserte formen for dpv t tyder på at de variable enhetskostnadene, for gitt nivå på kapitalbeholdningen, er
en avtakende funksjon av produksjonsnivået. Avtakende enhetskostnader er forenlig med prisfast kvantums-
tilpasning dersom det er effektive kapasitetsskranker i produksjonsenhetene som framstiller råvarer som substi-
tuerer perfekt med utenlandsk produksjon.

De estimerte likningene for Apa t og Apv t inneholder kun variable som inngår i 4.1). Vi estimerer derfor 4.1) med
MKM, mens instrumentvariabelmetoden benyttes når likningen er forenklet så mye at vi har va riable som kan be-
traktes som gyldige identifiserende instrumenter for Apat og Apv t .

Den foretrukne eksportrelasjonen er rapportert i 4.2), hvor koeffisientene for dummyvariable er utelatt av plass-
hensyn.'$ Estimerte standardavvik er gjengitt i parentes under estimatene.

4.2) aa, = 1,93 + 0,80 Ay, + 0,36 AA 2,yt_1 — 0,34 (mat + tepar ) + 0,28 Aput —
(0,41) (0,08)	 (0,10)	 (0,14)	 (0,12)

+ 0,16 AA 2at _2 — 0,35 (a —y)t1 _ 0,20 (a_k*)t1 0,29 (pa—pu) t_i

(0,05)	 (0,06)	 (0,05)	 (0,08)

0,42 (pv 1 + Øvt-a)
(0,12)

— 0,18 (pv —Pu)r-1
(0,07)

Estimeringsperiode: 1969.1-1993.3, 6ry = 3,72%, x2 ,(10) = 5,82, DW = 2,00, AR l _5 F(5,81) = 0,28,
ARCH,. F(4,78) = 0,62, x 2N(2) = 0,63, Xi2 F(24,61) = 1,17.
Instrumenter for Apat+Mpat: Apar_,, Apat_2, pat_,, Apvt_3, Aput_,, Aput.4, Ayt_, og fire dummyvariable.

I 4.2) betegner ;,, x2
1 / og DW henholdsvis det residuale standardavviket for regresjonen, en test for gyldighet av

de overidentifiserende instrumentene (Sargan 1964) og Durbin Watson-observatoren. AR L _5 er en test for auto-
korrelasjon inntil 5. orden i restleddet (Harvey 1981); ARCH 14 tester om restleddet følger en 4. ordens ARCH-

18 Likningen inneholder to ledd med dummyvariable; D1+D1•BRUDD78-D2•BRUDD78-D1•BRUDD85-D3•BRUDD85 og
D2•BRUDD85.
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prosess (Engle 1982); X2N er normalitetstesten i Jarque og Bera (1980) og Xi 2 er heteroskedastisitetstesten foreslått
av White (1980). Ingen av feilspesifikasjonstestene er signifikante på vanlige nivåer, og vi kan ikke forkaste en
hypotese om at de overidentifiserende instrumentene er gyldige.

4.2) inneholder signifikante effekter av utenlandsk etterspørsel, eksportpriser, p riser på utenlandske produkter og
variable enhetskostnader på nivå- og endringsform. Kapitalbeholdningen inngår kun i nivådelen av modellen og
påvirker — som forventet — eksporten med betydelige tidsforsinkelser; K * t er det geometriske gjennomsnittet av
realkapitalen tilbakedatert åtte til tolv kvartaler. Resultatene gir altså støtte til utgangshypotesen om at råvare-
eksporten er sammensatt av produkter som er differensierte relativt til konkurrerende industriråvarer produsert i
utlandet og av varer som substituerer tilnærmet perfekt med utenlandsk produksjon. Effektene av kapitalbehold-
ningen kan imidlertid også forklares med at deler av eksporten som substituerer imperfekt med utenlandske pro-
dukter, i perioder, har vært bestemt fra tilbudssiden, jf. drøftingen av likning 2.6). Dette diskuteres nærmere
nedenfor.

Den statiske langtidsløsningen av 4.2) er gitt ved: 19

4.3) a = konstant + 0,64 y + 0,36 k — 0,53 (pa — pu) — 0,32 (pv — pu)
(0,075)	 (0,075)	 (0,145)	 (0,109)

hvor koeffisientene har tolkning som partielle langtidselastisiteter. For eksempel sier 4.3) at en varig økning i
utenlandsk etterspørsel på én prosent gir økt eksport med 0,64 prosent på lang sikt dersom nivåene på K, (PA/PU)
og (PV/PU) ligger fast. Dataene ga støtte til en restriksjon om at ekspo rten er langsiktig homogen av grad 1 i Y
og K, og denne restriksjonen ble pålagt ved estime ringen.

I korttidsdelen av modellen inngår oyt og ea2yt- , (den tilbakedaterte endringen i halvårsveksten i y t) med signi-
fikante parameterestimater. Koeffisienten for Dy, på 0,80 (med tilhørende t-verdi lik 9,5) er signifikant høyere
enn langtidselastisiteten for utenlandsk etterspørsel. Den kumule rte elastisiteten av ekspo rten med hensyn på
aktivitetsnivået i utlandet er om lag lik én etter 2-3 kva rtaler og 0,4-0,5 (altså lavere enn langtidselastisiteten)
etter 4-6 kvartaler. Et slikt dynamisk forløp kan gis følgende tolkning: Når etterspørselsnivået i utlandet øker,
tilpasses produksjonen av industriråvarer relativt tregt. I en begrenset periode (1-3 kvartaler) øker likevel
eksporten forholdsvis sterkt ved at lagrene av ferdigvarer reduseres. Denne tolkningen av tilpasningsforløpet
underbygges av to empiriske resultater:

• Lagerrelasjonen for norske industriråvarer i Johansson (1994) tyder på at 30-40 prosent av en va rig økning i
salget tas fra lager på kort sikt.

• I en feiljusteringsmodell for produksjonen av industriråvarer med ekspo rten som forklaringsfaktor fant vi
kumulerte elastisiteter etter ett og fire kvartaler på henholdsvis 34 og 78 prosent av langtidselastisiteten.

Som påpekt ovenfor, uttrykker elastisiteten for Y i 4.3) den langsiktige effekten på eksportvolumet av økt aktivi-
tet i utlandet når kapitalbeholdningen holdes konstant. Den relativt lave langtidselastisiteten, i forhold til de
kumulerte elastisitetene etter 1-3 kvartaler, indikerer kapasitetsnivået (i perioder) har begrenset virkningene på
eksporten av etterspørselsvekst i utlandet; på lang sikt har det ikke vært mulig å gjenopprette nivået på eksporten
1-3 kvartaler etter en varig etterspørselsøkning uten utvidelse av produksjonskapasiteten. Lengre pe rioder med
effektive kapasitetsskranker i produksjonen må — såfremt vanlige lønnsomhetskrav er tilfredsstilt — antas å ville
lede til investeringer i ny kapasitet. Den totale langtidsvirkningen av økt etterspørsel er derfor sterkere enn anslått
i 4.3).

Et interessant trekk ved modellen 4.2) er at den inneholder sterkt asymmetriske virkninger av skift i eksportpriser,
prisene på utenlandske produkter og variable enhetskostnader på kort- og mellomlang sikt. Eksportprisene og
utenlandske priser inngår med signifikante korttidseffekter, mens endringer i enhetskostnadene først påvirker
eksporten etter ett kvartal. Tilpasningstreghetene ved skift i variable enhetskostnader er konsistent med at
eksporten i ett kvartal i stor grad er produsert i tidligere kvartaler, jf. likningen for industriråvareproduksjon refe-

19 Standardavvikene er beregnet etter likning 11) i Bårdsen (1989).
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rert ovenfor. Ut fra diskusjonen av 4.1) synes det rimelig å tolke koeffisienten for Opu s som en kortsiktig
etterspØrselselastisitet, og denne er signifikant lavere (i absoluttverdi) enn den langsiktige elastisiteten for
(PA/PU). Korttidselastisiteten for eksportprisene på -0,68 er høyere (absolutt sett) enn langtidselastisiteten, men
avviket er langt fra å være signifikant.

Parameterestimatene for Opa t+Mpat og Apt; er (når vi tar hensyn til usikkerheten) tilnærmet identiske med mot-
satt fortegn. Det kan vises at disse va riablene er forventningsrette prediktorer for henholdsvis Opat+, og OPut+,• 20

En mulig forklaring på de asymmetriske korttidseffektene av endringer i PA og PU i 4.2) er derfor at eksport-
etterspørselen justeres på bakgrunn av forventet framtidig utvikling i relative priser og at forventnings-
mekanismene for de to prisene ikke er identiske. Mot denne tolkningen av de kortsiktige priseffektene kan det
innvendes at Apat gir relativt gode prognoser for Apat+l, mens spat+Mpat overvurderer svingningene i eksport-
prisveksten til dels betydelig. Det er derfor vanskelig å forklare hvorfor etterspørrerne skulle benytte Opa l+Mpat

(og ikke Apat) til å predikere Apa t+,. Koeffisientene for Opa l og Apu t blir imidlertid insignifikante dersom akselera-
sjonen i eksportprisene utelates fra modellen.

Koeffisienten for (pv-pu) i 4.3) undervurderer de samlede langtidsvirkningene på eksportvolumet av skift i vari-
able enhetskostnader. For det første vil kostnadsendringer til en viss grad slå ut i eksportprisene på råvarer som
ikke substituerer perfekt med utenlandske produkter. Dernest vil økte kostnader i forhold til produktprisen, alle
andre forhold like, lede til reduserte bruttoinvesteringer i fast kapital. Endelig vil variasjon i det relative kostnads-
forholdet mellom Norge og utlandet påvirke omfanget av investe ringer som foretas i Norge. De siste 15 årene har
kraftprisene økt langt sterkere for norske enn for utenlandske råvareprodusenter, 21 og dette har trolig gjort norske
selskaper mer tilbøyelige til å investere utenfor Norge. 22 Kapitalavkastningen i ulike anvendelser er med andre
ord potensielt viktig for bedriftenes langsiktige tilpasning - og i 4.2) ivaretas betydningen av dette for eksport-
utviklingen gjennom kapitalvariabelen.

På bakgrunn av 4.2) er det ikke trivielt å trekke slutninger om råvareeksportens sammensetning etter distink-
sjonen perfekt/imperfekt substitusjon med konkurrerende industriråvarer produse rt i utlandet. De beregnede
virkningene på eksportvolumet av skift i Y og K, samt diskusjonen av disse effektene, indikerer at råvarer diffe-
rensierte relativt til utenlandske produkter utgjorde hoveddelen av ekspo rten i årene 1969-1993. Den relativt lave
(absolutte) langtidselastisiteten for (PA/PU) trekker i motsatt retning; i utgangspunktet vil en forvente at eksport-
etterspørselen for råvarer som ikke substituerer perfekt med utenlandsk produksjon (også) er svært prisfølsom.
Det at koeffisienten for relative p riser i 4.3) er lav i absoluttverdi kan derfor tolkes som at disse varene sto for en
liten del av den samlede råvareeksporten i estimeringsperioden. Av følgende årsaker blir antakelig innslaget av
differensierte produkter undervurdert etter et slikt resonnement:

• Koeffisienten(e) for relative p riser i en aggregert, økonometrisk, eksportrelasjon avhenger av den histo riske
utviklingen i relative priser for hver av varene i aggregatet som modelleres. Fra diskusjonen av likning 2.2)
følger det at forholdet mellom prisene på eksport og utenlandsk produksjon kan antas å variere mer (mindre)
desto svakere (sterkere) substitusjon det er i etterspørselen. Varer med lav (høy) absolutt priselastisitet får
derfor relativt stor (lite .) innflytelse på variasjonen i (PA/PU) og på den langsiktige priselastisiteten.

• Indeksen for utenlandske p riser har en annen varesammensetning enn norsk industriråvareeksport. En del av
den observerte variasjonen i (PA/PU) er derfor ikke forårsaket av endringer i relative priser mellom norske og
konkurrerende utenlandske produkter. Slik tilsynelatende relativ prisvariasjon påvirker ikke eksport-
etterspørselen, og dermed ser det ut som etterspørselen er uelastisk.

• Kapasitetsskranker i produksjonen har trolig, i en del tilfeller, begrenset virkningene på eksporten av skift i
relative priser.

20 Se Hendry og Ericsson (1991) og Favero og Hendry (1992). Det kan være optimalt for etterspørrerne å benytte slike data-baserte
prediktorerediktorer framfor modell-baserte prediktorer dersom de har kostnader forbundet med å innhente og bearbeide informasjon.

Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv 8. Oktober 1991 betalte norsk ferrolegeringsindustri 10 prosent mindre pr. kWh enn vestlige
konkurrenter i 1991, mens differensen i 1981 var på 50 prosent.
22 For eksempel var Norske Skogs investering i avispapirfabrikken i Golbey på begynnelsen av 1990-tallet basert på at en kunne oppnå
klart lavere kraftp riser i Frankrike enn ved investering i Norge. Ila og Lilleby Smelteverker har fo retatt betydelige investeringer i Brasil for
å få billigere kraft enn i Norge. (Se reportasjene om norsk treforedlings- og ferrolegeringsindustri i Dagens næringsliv 8. og 10. oktober
1991.)
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En økonometrisk presisering av det andre punktet er at se rien for utenlandske priser er beheftet med målefeil, og
således er korrelert med restleddet. Denne målefeilen trekker også i retning av at koeffisienten for Lpu t og lang-
tidsvirkningen av skift i (PV/PU) er undervurde rt i 4.2). 23

Til slutt i dette avsnittet skal vi evaluere føyningen for den estimerte eksportlikningen og, med utgangspunkt i
4.2), kort diskutere faktorer bak utviklingen i norsk industriråvareeksport fra 1969 til 1993.

De historiske og simulerte verdiene av eksportvolumet for perioden 1969.1-1993.3 er gjengitt i figur 4.1, mens
figur 4.2 viser faktisk og simulert prosentvis vekst i eksporten over fire kvartaler. Plottene avdekker at råvare-
eksporten svingte sterkt over sampelet, særlig på 1970-tallet. Dernest ser vi at 4.2) både forklarer korttids-
svingningene og de mer langsiktige bevegelsene i eksportvolumet relativt godt. Spesielt fanger modellen opp den
betydelige eksportnedgangen fra 1974 til 1975. Selv om ekspo rten overpredikeres sterkt i 1992.1, må likningen
også sies å ha god forklaringskraft de siste fem årene av sampelet — en pe riode med sterke omveltninger i mar-
kedene for flere industrielle råvarer.

Aktivitetsnivået i utlandet, eksportvolumet og kapitalbeholdningen vokser trendmessig over tid, mens relative
priser og forholdet mellom kostnader og utenlandske p riser viser begrenset variasjon på lang sikt. Trenden i
eksporten blir derfor forklart av utviklingen i utenlandsk etterspørsel og realkapitalen. Langtidselastisitetene tyder
på at etterspørselseffektene er dominerende. I tillegg er kapitalbeholdningen i noen grad bestemt endogent av
etterspørselen etter eksportvarer. Markedsveksten i utlandet er derfor hoveddrivkraften bak den langsiktige
eksportutviklingen. Oppgang i eksportpriser og va riable enhetskostnader relativt til prisene på utenlandske rå-
varer var — ifølge 4.2) og tallene i tabell 3.1 — viktige årsaker til det sterke fallet i eksportvolumet fra 1974 til
1975. På 1980-tallet førte antakelig økningen i forholdet mellom norske og utenlandske kraftpriser til reduserte
investeringer i Norge, som igjen dempet veksten i eksportvolumet. Etter 1988 bidro det økte råvaretilbudet fra
Øst-Europa og Kina til å redusere eksportveksten, fordi denne markedsomveltningen fø rte til en sterk økning i
(PV/PU) og at realinvesteringene i norsk produksjon (trolig) ble betydelig lavere enn de ellers ville blitt. Det er
også grunn til å tro at de lave prisene på råvarene fra øst-Europa og Kina førte til nedgang i etterspørselen etter
norsk råvareeksport, men slike effekter ivaretas ikke av 4.2). Betydningen av dette vil bli undersøkt i neste
avsnitt.

23 Langtidskoeffisientene blir konsistent estimert dersom målefeilen er en stasjonær tidsserie og nivåvariablene i feiljusteringsmodellen er
ikke-stasjonære. Tester for ikke-stasjonaritet indikerer imidlertid at (pa-puX er stasjonær.
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5. Stabilitet og invarians

I dette avsnittet benytter vi plott av rekursivt estimerte parametre med ± to standardavvik for å evaluere stabili-
teten av 4.2). 24 Stabile (og signifikante) rekursive estimater indikerer at en modell er velspesifisert, mens
ustabilitet i parameterestimatene ofte er et tegn på at viktige forklaringsvariable er utelatt 25 og/eller at irrelevante
variable er inkludert26. I tillegg er det flere trekk ved dataseriene og (vår tolkning av) estimeringsresultatene som
impliserer at spesifikasjonen 4.2) ikke kan forventes å være stabil over tid. På bakgrunn av økonomisk teori og
generelle betraktninger er det grunn til å tro at:

• Koeffisientene i 4.2) avhenger av hvor stor del av eksporten som er bestemt fra tilbudssiden. Ut fra figur 3.1
og tallene i tabell 3.1 ser det ut som om graden av kostnadsoverveltning på eksportprisene har avtatt over
estimeringsperioden. Dette kan være en indikasjon på at andelen av eksporten som substituerer tilnærmet
perfekt med utenlandsk produksjon har vært økende. Det virker også sannsynlig at ekspo rten som ikke sub-
stituerer perfekt med utenlandske råvarer i større grad enn tidligere har vært tilbudsbestemt de siste ti årene;
beregninger viser at kapasitetsutnyttingen i norsk produksjon av industriåvarer var svæ rt høy i perioden 1984-
1993 sammenliknet med årene 1975-1983. Økningen i kapasitetsutnytting kan (antakelig) i stor grad føres til-
bake til at den sterke veksten i relative kraftpriser mellom Norge og utlandet og eksportøkningen fra Øst-
Europa og Kina har fø rt til svak kapasitetsutvikling i norsk produksjon.

• Eksportveksten på kort- og mellomlang sikt etter en økning i aktivitetsnivået i utlandet avhenger av størrelsen
på lagerbeholdningen av ferdigvarer blant norske produsenter

• «Lagereffekten» blir raskere utspilt ved store enn ved små etterspørselsøkninger
• Tilpasningstregheter i norsk produksjon av industriråvarer ikke har betydning for virkningene på ekspo rten av

redusert etterspørsel
• Etterspørselsreduksjoner virker sterkere på eksportvolumet enn tilsvarende Økninger i etterspørselen når flere

av de norske bedriftene produserer på eller nær kapasitetsgrensen
• Økte verdensmarkedspriser i forhold til variable enhetskostnader kun gir økt eksport (for gitt kapital-

beholdning) dersom det eksisterer ledig produksjonskapasitet som blir lønnsom som følge av prisøkningen
og/eller kostnadsreduksjonen

• Nedbygging av ledig kapasitet ikke påvirker ekspo rten
• Konstantleddet kan ha fått et negativt skift etter 1988. Prisindeksen PU undervurderer p risfallet på råvare-

produksjon som konkurrerer med norsk eksport fra og med 1989 fordi «dumping»-salget fra Øst-Europa og
Kina ikke inngår i beregningsgrunnlaget for denne indeksen. De siste årene av estimeringsperioden var det
derfor antakelig v ridning i etterspørselen, bort fra norske råvarer, som ikke fanges opp av vår modell.

Rekursiv estimering av eksportlikningen avdekker at flere av koeffisientene er ustabile på 1970-tallet, men varia-
sjonen i estimatene lar seg ikke tolke i lys av de mulige årsakene til ustabilitet diskutert ovenfor. Vi velger å foku-

24 Et rekursivt estimat viser tidsutviklingen for estimatet når startpunktet for estimeringen holdes fast og estimeringsperioden utvides med
én og én observasjon. Standardavvikene er også beregnet rekursivt.
25 Utelatelse av relevante forklaringsvariable fører i alminnelighet til at parametre for variable som er inkludert i modellen får utelatt-
variabel skjevhet. Denne skjevheten vil normalt variere over tid.
26 Det er ikke usannsynlig at en eller flere forklaringsvariable får spuriøst signifikant effekt når variabelutvelgelsen (i stor grad) er base rt på
t-verdier, som her. Derimot er det ingen grunn til at koeffisientene for feilaktig inkluderte va riable skal være stabile.
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sere på parameter(u)stabiliteten etter 1979, og viser derfor de rekursive estimatene med ± to estimerte standard-
avvik for perioden 1980.1-1993.3.27

Av figur 5.1-5.3 ser vi at konstantleddet og koeffisientene for (a-y) t_ 1 og (a-k*) t_, skifter signifikant fra 1981 til
1988. Den langsiktige inntektselastisiteten øker i denne perioden, mens langtidselastisiteten for kapital-
beholdningen avtar. Disse skiftene går i motsatt retning av hva en kunne vente ut fra det første punktet foran.
Videre er endringene i parameterestimatene for M2yt_ 1 og (Opv t_ 1 +Opvt4) fra 1984 til 1989 nær ved å være signifi-
kante. Den avtakende koeffisienten for M2yt kan ha sammenheng med økningen i kapasitetsutnytting fra 1980-
1983 til 1984-1989 og at ferdigvarelagrene viste en (svakt) nedadgående trend fra 1984 til 1989.

Det estimerte konstantleddet reduseres gradvis fra 1988 til 1991, noe som ikke er overraskende sett i lys av det
siste punktet ovenfor. Skiftet er ikke signifikant på 5 prosent nivå ved bruk av tosidig test, men det er signifikant
dersom vi isteden benytter en ensidig t-test — som er rimelig ettersom vi har en sterk forhåndsoppfatning om at et
eventuelt skift i konstantleddet etter 1988 skal være negativt. Spesifikasjonen 4.2) kan altså ikke sies å være in-
variant overfor det økte tilbudet av enkelte industriråvarer fra Øst-Europa og Kina fra 1988 til 1993. Dette
"regimeskiftet" ser imidlertid ikke ut til å ha svekket modellens samlede evne til å forklare eksportutviklingen;
det rekursivt estimerte standardavviket for regresjonen avtar fra 3,99 prosent i 1989.1 til 3,72 prosent i 1993.3.

Selv om flere av koeffisientene viser va riasjon mellom 1980 og 1993, er hovedinntrykket at modellen er relativt
stabil over denne perioden — vurde rt mot usikkerheten i estimatene. Estimatene er svært stabile de to siste årene
av sampel-perioden, og samtlige av koeffisientene er signifikante på 5 prosent nivå etter 1984.
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.4 . 	 . 	 ^ • • 	 I	0
1985	 199ø	 1995 1985

	
1990	 1995

27 Ved den rekursive estimeringen er parameteren for D2•BRUDD85 pålagt å være lik det koeffisientestimatet vi får for denne va riabelen
når hele sampelet benyttes.
28 Se figur 7.1 i Johansson (1994).
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6. Avslutning

I denne rapporten har vi presentert en økonometrisk eksportlikning som avviker fortolkningsmessig fra eksport-
relasjoner estimert i tidligere studier på norske og utenlandske data. Mens tidligere analyser har modellert
eksporten ved rene tilbuds- og etterspørselslikninger, inkluderer vi va riable fra begge modelltypene i en aggregert
relasjon for norsk eksport av industrielle råvarer. Modellen begrunnes med at markedene for en del industri-
råvarer antakelig er kjennetegnet ved imperfekt konkurranse mellom differensierte produkter, samtidig som det er
grunn til å tro at deler av den norske råvareeksporten substituerer tilnærmet perfekt med konkurrerende uten-
landsk produksjon. Estimeringsresultatene gir støtte til denne hypotesen; vi finner signifikante effekter av
aktivitetsnivået i utlandet, priser på norske og utenlandske industriråvarer, samt realkapitalen og kostnader i norsk
produksjon på eksportvolumet. Koeffisientene og egenskaper ved dataseriene tyder på at produkter som er
differensierte relativt til utenlandske råvarer utgjør hoveddelen av ekspo rten, og at vekst i utenlandsk etterspørsel
er den viktigste faktoren bak økningen i eksportvolumet fra 1969 til 1993.

Resultatene indikerer at lagerbevegelser spiller en viktig rolle for den ko rtsiktige eksporttilpasningen, og at
eksport som ikke substituerer perfekt med utenlandske råvarer har vært begrenset av kapasitetsskranker i produk-
sjonen. Videre finner vi en viss støtte for at eksportetterspørselen justeres på bakgrunn av forventninger om
framtidig utvikling i relative priser, noe som er rimelig når etterspørrerne har kostnader forbundet med å endre til-
pasning.

De rekursive estimatene rappo rtert i avsnitt 5 viser at flere av koeffisientene varierer over tid, og modellen ser
ikke ut til å være invariant overfor det økte tilbudet av industriråvarer fra øst-Europa og Kina etter 1988. Vi vur-
derer likevel den estimerte eksportrelasjonen som forholdsvis stabil over perioden 1980-1993. Den høye graden
av parameterstabilitet de to siste årene av estimeringsperioden tilsier at modellen er egnet for prognoseformål.
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Vedlegg 1: Variabeldefinisjoner

A	 = Eksport av metaller, treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer målt i faste kjøperpriser. 1991 er
basisår. Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR).

K	 = Beholdningen av realkapital i bedrifter hvor produksjon av industrielle råvarer er hovedaktivitet.
Kilde: KNR.

^
K t	 = (Kt-8 . Kt-9•Kt-1o•Kt-11•Kt-12)

0,2

Y	 = Indikator for aktivitetsnivå i utlandet. Volumindekser for samlet vareimport hos norges viktigste
handelspartnere er veiet sammen med handelsvekter. 1980 = 100. Kilde: IMF og Lindquist (1993).

PA	 = Implisitt deflator for eksport av industrielle råvarer. 1991 = 1. Kilde: KNR.

PU	 = Prisindeks for utenlandske industriråvarer. IMFs metallprisindeks omregnet i norske kroner og pris-
indekser for norsk import av treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer er veiet sammen med
løpende vekter. Vekten for metaller er gitt ved metalleksportens andel av industriråvareeksporten.
Tilsvarende for kjemiske råvarer og treforedlingsprodukter. 1991 = 1. Kilde: KNR og IMF.

PV	 = Variable enhetskostnader i bedrifter hvor produksjon av industrielle råvarer er hovedaktivitet.
Kilde: KNR.

Di	 = Dummyvariabel for kvartal i. Er lik én i kva rtal i, null ellers. i=1,2,3.

BRUDD78 = Dummyvariabel for brudd i sesongmønsteret i KNR. Er lik én til og med 4. kvartal 1977.

BRUDD85 = Dummyvariabel for brudd i sesongmønsteret i KNR. Er lik én til og med 4. kvartal 1984.
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Vedlegg 2: Om bruk av prisindekser i
økonometriske eksportlikninger

Teoriene som er diskutert i avsnitt 2 relaterer eksportvolumet til prisnivåene på norske og konkurrerende uten-
landske industrielle råvarer. Som i tidligere studier basert på aggregerte tidsrekkedata, benytter vi prisindekser,
normert til én i et basisår, ved estimeringen. Enkelte har hevdet at empiriske eksportmodeller neglisjerer viktige
aspekter ved eksporttilpasningen når prisene operasjonaliseres på en slik måte. Følgende påstander er satt fram i
denne forbindelse: 29

1) Dersom norske eksportpriser er høyere enn p risene på konkurrerende utenlandske produkter, kor rigert for-
skjeller i kvalitet og bearbeiddingsgrad, reduseres eksportvolumet over tid selv om det relative prisforholdet
er konstant3° Siden det ikke benyttes nivåinformasjon om p risene, kan ikke den (de) estime rte eksport-
likningen(e) fange opp dette.

2) Reduksjonen i eksportetterspørselen som følge av at norske priser er høyere enn p risene på utenlandske varer
medfører i tillegg at eksportprisene presses ned. Dermed fortoner det seg som om fall i eksportprisene leder til
nedgang i eksportetterspørselen. Denne samvariasjonen i data fører igjen til at prisfølsomheten i
etterspørselen estimeres til å være svak, selv om den (antakelig) er sterk «i virkeligheten».

3) Markedsandelene på eksportmarkedet avtar over tid dersom norske eksportpriser er høyere enn p risene på til-
svarende utenlandske varer, selv om relative p riser ligger fast. Heller ikke dette kan forklares av en
eksportlikning som ikke anvender nivåinformasjon om p risene.

I denne rapporten har vi, i likhet med hva som er vanlig i litteraturen, benyttet en log-lineær funksjonsform. Det
er lett å vise at normering av prisnivåvariable til én i et gitt år, eller en hvilken som helst annen reskalering av
høyresidevariable, da medfører at konstantleddet endres, mens de øvrige koeffisientestimatene, føyningsmål og
testobservatorer er upåvirket. I den grad punktene 1)-3) inneholder relevant k ritikk av økonometriske eksport-
relasjoner, må derfor forklaringen være at likningene er feilspesifiserte i en eller annen form, og ikke at de er esti-
mert med prisindekser istedenfor prisnivåer. I det følgende skal vi drøfte om 1)-3) inneholder relevante inn-
vendinger mot økonometriske eksportrelasjoner generelt og modellen estimert i avsnitt 4 spesielt.

Det er enkelt å kommente?e punkt 2); dette poenget kan være relevant dersom eksportlikningen er estime rt med
minste kvadraters metode, men ikke når det er benyttet (gyldige) instrumentvariable for eksportprisene. I det siste
tilfellet «renses» eksportprisserien for prisendringer som er korrelerte med restleddet i eksportvolumlikningen, og
som gir opphav til den samvariasjonen i data som er beskrevet under punkt 2). Som omtalt ovenfor, er 4.2) esti-
mert med instrumenter for eksportprisene.

Dersom norske og konkurrerende utenlandske produkter er differensie rte, vil en partiell økning i eksportprisene
føre til en endelig nedgang i eksportvolumet, og det kan ta lang tid før effekten av skiftet er utspilt. Følgende vil
nå gjelde:

29 
Kritikken mot økonometriske eksportlikninger refe rert i dette vedlegget har vært satt fram i ulike sammenhenger, men den har (tidligere)

ikke vært formulert skriftlig.
30 

Denne hypotesen kalles gjerne Phelps-Winter-hypotesen, etter Phelps og Winter (1970).
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a) På lang sikt, når virkningen på eksportvolumet av økningen i eksportprisene er u ttømt, er det fullt mulig at de
norske eksportprisene ligger på et høyere nivå enn prisene på konkurrerende utenlandske produkter, juste rt for
forskjeller i kvalitet og bearbeiddingsgrad.

b) På mellomlang sikt, Or effekten på eksportvolumet av økningen i eksportprisene er utspilt, vil eksportvolumet
synke selv om relative priser og utenlandsk etterspørsel ligger fast, som følge av den forutgående økningen i
eksportprisene. Dersom dynamikken er korrekt spesifisert, vil den estimerte relasjonen forklare denne
eksportnedgangen. 31

Av a) og b) følger det at dynamikken må være feilspesifisert dersom punkt 1) ovenfor skal inneholde relevant
kritikk av en eksportmodell for differensie rte produkter. I vår analyse er det åpnet for at det kan være betydelige
tilpasningstregheter ved skift i prisene.

I tilfellet med differensierte produkter ligger det bak punkt 3) trolig en antakelse om at norske eksportørers mulig-
het til å øke eksporten når etterspørselen i utlandet vokser er større desto lavere eksportprisene er i forhold til
prisene på konkurrerende utenlandske produkter, som er ekvivalent med at eksportens inntektsfølsomhet er en
avtakende funksjon av (PØU). 32 I så fall bør dette modelleres, og det er da ikke tap av relevant informasjon for-
bundet med å benytte prisindekser istedenfor prisnivåer; endringen i relative priser måles ved prisindeksene, mens
nivåforskjellene i basisåret absorberes i konstantleddet.

Hypotesen om at inntektsvirkningene på eksportvolumet avhenger av forholdet mellom eksportpriser og
konkurransepriser kan undersøkes ved bruk av rekursive estimater. Stabile inntektskoeffisienter i perioder med
(store) svingninger i relative priser innebærer at hypotesen ikke har støtte i data. Som vist i figur 3.1, er det liten
variasjon i (PA/PU) med de dataene som er benyttet ovenfor, noe som (ifølge vår argumentasjon) har sammenheng
med at graden av substitusjon mellom norske og utenlandske indust rielle råvarer er svært sterk. For modellen 4.2) er
det mer relevant å undersøke om inntektselastisiteten(e) avhenger av (PV/PU); dersom marginen mellom priser og
kostnader er negativ, er det ikke lønnsomt å møte vekst i etterspørselen med økt produksjon. Ut fra tallene i tabell
3.1 ville det derfor ikke være overraskende om elastisitetene for utenlandsk etterspørsel avtok etter. 1988. De
rekursive estimatene i figur 5.1-5.3 viser imidlertid at koeffisientene for Dy t og AA2yt_i er svært stabile i perioden
1989.1-1993.3. Langtidskoeffisienten for utenlandsk etterspørsel synker fra 0,70 til 0,64 i samme tidsrom, men
denne endringen er langt fra å være signifikant. Resultatene gir derfor ikke sær lig støtte til en hypotese om at
virkningene på eksporten av markedsvekst i utlandet avhenger av marginen mellom p riser og variable enhets-
kostnader.

Dersom norske og konkurrerende utenlandske varer er homogene, vil de norske eksportprisene være identiske med
verdensmarkedsprisene for tilsvarende varer på noe sikt. På kort sikt kan det imidlertid være p risforskjeller som
følge av; a) tilfeldige utslag; b) at norske eksportpriser ofte er bestemt i kontrakter med va righet på 3-6 måneder; c)
imperfekt informasjon blant etterspørrerne; og d) at det er kostnader for etterspørrerne ved å si opp eksisterende
kontrakter og å inngå nye. Hvis nå de norske eksportprisene ligger over p risene på verdensmarkedet, vil, alle andre
forhold like, eksportvolumet og markedsandelene på eksportmarkedet synke over tid, selv om relative p riser skulle
ligge fast, jf. punktene 1) og 3). I dette tilfellet vil altså en va rig (partiell) økning i eksportprisene, fra en situasjon
hvor disse er identiske med de korresponderende verdensmarkedsprisene, føre til at eksportvolumet går mot nu ll på
lang sikt. Den reduserte eksportetterspørselen fører imidlertid til at eksportprisene presses ned mot prisene på
verdensmarkedet, og nedgangen i eksportvolumet opphører. Siden varene er homogene, er det grunn til å tro at
marginen mellom norske og utenlandske priser blir eliminert relativt raskt, før kvantumsutslagene har blitt særlig
store.

31 
Riktigheten av dette resonnementet påvirkes ikke av om prisøkningen finner sted for estimeringsperioden. Dersom eksportprisene øker

sterkt rett før startpunktet for estimeringen, vil, alle andre forhold like, eksportvolumet reduseres (sterkt) i begynnelsen av estimerings-
perioden. Den estimerte relasjonen vil forklare denne eksportnedgangen dersom den er (korrekt) spesifisert dynamisk, siden likningen da
inneholder prisvariable med datering tidligere enn den første observasjonen i estimeringsperioden.
32 

En slik hypotese synes å ligge til grunn for omtalen av eksportutviklingen på side 7 i Økonomisk utsyn for 1994. Der blir volumveksten i
den tradisjonelle vareeksporten på 14 prosent fra 1993 til 1994 forkla rt med at: «..veksten (i de norske eksportmarkedene) i 1994 (kan)
foreløpig anslås til rundt 9 prosent.... Dessuten bedret norske produsenter sin kostnadsmessige konkurr anseevne gjennom perioden 1988-1993,
noe som satte dem i stand til utnytte det internasjonale konjunkturomslaget.»
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Hva skjer dersom vi estimerer en aggregert etterspØrselsfunksjon for eksporten når norske og tilsvarende uten-
landske varer er homogene? Siden likningen ikke inkluderer prisnivåer, skulle en kanskje tro at den ikke kan
forklare at eksporten avtar over tid når norske eksportpriser ligger høyere enn p risene på verdensmarkedet. Dette er
imidlertid ikke riktig. Forventningsmessig er jo p risene på konkurrerende varer identiske, slik at forholdet mellom
prisene på norske utenlandske varer må ha Økt på ett eller annet tidspunkt når det er en positiv margin mellom disse
prisene. Dersom likningen inkluderer tilstrekkelig med dynamikk, skal den derfor, som i tilfellet med differensie rte
produkter, predikere at eksportvolumet går ned som følge av at norske p riser er høyere enn utenlandske.

Imidlertid er det sannsynlig at effektene på eksportvolumet av skift i relative priser blir uskarpt bestemt og bety-
delig undervurdert. For hver av varene i eksportaggregatet er det svært liten variasjon i relative priser. Dette trekker
i retning av at priselastisiteten(e) b lir uskarpt estimert, jf. variansformelen for MK-estimatoren. Som følge av den
svake variasjonen i relative priser på disaggregert nivå, vil en stor del av den observerte variasjonen i (PA/PU) være
forårsaket av at prisindeksene for norsk eksport og utenlandsk produksjon er ulikt sammensatt 33 og at varene som
modelleres ikke har identisk prisutvikling. En slik tilsynelatende variasjon i relative priser fører ikke til endringer i
eksportvolumet, og dette bidrar til at prisfølsomheten i etterspørselen undervurderes. Ved å estimere en etter-
spørselsrelasjon er det således ikke mulig å avdekke hvorvidt norske og konkurrerende utenlandske varer er
homogene. De urimelige/misvisende resultatene, som i stor grad svarer til de påståtte konsekvensene av å benytte
prisindekser referert ovenfor, følger imidle rtid av at modellen er alvorlig feilspesifisert og ikke av at likningen er
estimert med prisindekser; for varer der norske og konkurrerende utenlandske varer er homogene, bør en (dersom
norske eksportører kan antas å være prisfaste kvantumstilpassere) estimere tilbudsbaserte modeller for eksport-
volumet.

Viktigheten av å modellere tilbyderatferd når prisene er gitt på verdensmarkedet, blir illustrert når vi estimerer en
aggregert etterspørselsrelasjon med de samme dataene og den samme modelleringsstrategien som er benyttet i
avsnitt 4. Den langsiktige elastisiteten for relative priser blir da på -1,12, som indikerer at prisfølsomheten i
etterspørselen er svak. Denne konklusjonen må, dersom analysen i avsnitt 4 gir en god virkelighetsbeskrivelse,
betraktes som klart feilaktig. De svake priseffektene har sammenheng med at en del av eksporten substituerer (til-
nærmet) perfekt med utenlandske industrielle råvarer. Siden det er liten relativ prisvariasjon for disse varene, er
utviklingen i (PA/PU), og dermed nivået på langtidselastisiteten for denne variabelen, domine rt av varene hvor det
er begrenset substitusjon. I tillegg bidrar altså forskjeller i sammensetningen av prisindeksene for norske og
utenlandske industriråvarer til at prisfølsomheten i etterspørselen undervurderes. Se også diskusjonen i avsnitt 4.

Konklusjonen på dette vedlegget er at:

- det er uproblematisk å benytte prisindekser istedenfor prisnivåer ved estimering av eksportrelasjoner på tids-
rekkedata

- kritikken mot bruk av prisindekser referert ovenfor likevel inneholder potensielt relevante innvendinger mot
økonometriske eksportrelasjoner

- modellen som er presentert i denne rapporten ikke rammes av disse innvendingene.

33 
Dette vil i praksis alltid væ re tilfelle når en estimerer eksportlikninger med aggregerte tidsrekkedata.
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