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Sammanfattning 
 
I denna studie kommer vi analysera vilken effekt Colombias handelsavtal fått på landets 
aggregerade sektorer och hur dessa förändrats. För att göra det räknar vi ut komparativa 
fördelar för 18 olika sektorer i landet. Perioden vi undersöker är 2002 t o m 2014. Vi använder 
oss av två mått för att fånga komparativa fördelar,“The Export index of revealed comparative 
advantage (XRCA)”  och “Net Export Index (NX)” . Vi analyserar vidare om Colombia tjänat 
på avtalen genom att kolla på landets Terms of Trade vilket anses vara det bästa måttet på 
vinster från liberaliserad handel mellan länder.  

Det är svårt att med den data som vi använt i studien dra några markanta slutsatser vad 
gäller komparativa fördelar, inte minst då det är olika andra faktorer som kan ha påverkat 
landets komparativa fördelar. Enligt XRCA-indexet har landet komparativa fördelar i bränsle 
och jordbruksrelaterade sektorer. Inom bränsle och gruvrelaterade sektorer har landet haft en 
positiv trend sedan finanskrisen 2008. För jordbruksrelaterade sektorer vände en negativ trend 
vid 2013. 

Enligt NX-indexet har Colombia haft en negativ utveckling under 2010-talet. De 
sektorer som tidigare haft komparativa fördelar har försvagats. Kläder tappade landet 2012, 
troligen som en följd av handelsavtalet med Kanada. Enligt NX har landet dock börjat öka 
sina komparativa fördelar inom elektroniska komponenter efter avtalen. Resultaten ligger 
delvis i linje med de etablerade handelsteorierna och tidigare forskning.  

Resultatet vad gäller Colombias Terms of Trade  är att det utvecklats negativt efter att 
avtalen implementerats i början av 2010-talet, men att priset på råolja som är landets största 
exportvara torde vara den största bidragande orsaken.  
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Abstract 

In this paper, we analyze the effects of FTA’s on Colombia's aggregated industries. To be 
more specific, we look at how the industries that Colombia have comparative advantage in 
has changed. To identify comparative advantage we use two instruments, “The Export index 
of revealed comparative advantage (XRCA)”  and “Net Export Index (NX)” . We also look at 
Terms of trade  during this period to analyze whether Colombia has benefited from these 
FTA’s and liberal trade policies. The study also try to explain the results that has occurred 
after the implementation of these FTA’s. 

It is difficult with the data in this study to draw any obvious conclusions regarding the 
comparative advantage in Colombia. Several factors can have an effect on Colombia’s 
comparative advantage. According to XRCA-index, Colombia has comparative advantage in 
fuel and agricultural sector. The sector fuel and mining products has had a positive trend since 
the financial crisis of 2008. While the agricultural sector has had a negative trend since 2013.  

Colombia’s NX-index, in the different industries, has had a negative trend during 
2010s. According to the NX-index, Colombia’s comparative advantage has diminished in the 
sector in which they previously held comparative advantage in. The clothing industry lost its 
comparative advantage in 2012, we believe it’s due to the free trade agreement with Canada. 
We have also identified an increase in electronic components after the trade agreements.  

The result of Colombia’s terms of trade has been declining after the trade agreements 
were implemented after 2010, but the price of oil, which is Colombia’s biggest export good, 
might have played a significant role of this decline. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Colombias ekonomi har historiskt varit beroende av att exportera råvaror. Sektorn Jordbruk 
med bl a kaffe har historiskt stått för en väldigt stor del av landets totala export. Under 
1900-talet ökade industrialiseringen, men trots detta utgjorde kaffet uppemot 60 procent av 
landets export, detta så sent som på 1980-talet. (countrystudies.us, 2016) Än idag består 
exporten till största del av råvaror, t ex råolja (atlas.media.mit.edu, 2016). 

Handel har genom historien varit en viktig komponent för ekonomisk tillväxt. När 
internationell handel uppstår börjar länder enligt de klassiska teorierna att specialisera sig på 
produktionen av produkter vilka de har en fördel i att producera. Trots att det finns många 
fördelar med internationell handel så är världen, p g a protektionistisk politik uppbyggd med 
barriärer som försvårar handel mellan länder. 

Handelsavtal är idag ett mycket omtalat ämne. I den amerikanska debatten inför valet 
2016 har presidentkandidaterna varit emot frihandelsavtalet TTIP. (SVT, 2016) Argumentet 
mot TTIP har bestått av att handelsavtalet systematisk ska ha missgynnat USA:s ekonomi. 
Detta trots att tidigare handelsavtal hjälpt till att öppna upp nya exportmarknader för USA. 
Detta då en reducering av handelsbarriärer bidrar till en mer transparent handel och ett 
investeringsklimat som blir smidigare och tryggare för exportföretagen. (De Grauwe, 2014) 
         Sedan 1991 har Colombia tillsammans med Peru, Ecuador, Bolivia och USA varit 
medlem i Andean Trade Preference Act  (Title II of P.L. 102-182) som övergick i Andean 
Trade Promotion and Drug Eradication Act  (ATPDEA; Title XXXI of P.L. 107-210) 2002. 
(Villarreal 2014) Syftet med detta avtal var att motverka drogproduktion och prostitution  de 
latinamerikanska länderna ägnat sig åt (ustr.gov).  

Frihandelsavtalet med USA 2012 innebar dock slutet för Colombias partnerskap i 
ATPDEA (ustr.gov, 2016). Colombia har under de senaste åren slutit handelsavtal med ett 
flertal motparter, exempel är med Kanada 2011, EFTA 2011, USA 2012 och EU 2013. 

Frihandelsavtalet med USA skrevs på redan 2006 men blev fryst fram till 2012 p g a 
påtryckningar från den amerikanska arbetar- och miljörörelsen. (Stenzel, 2008) Denna 
överenskommelse var estimerad att leda till en högre Colombiansk import än en export. Detta 
p g a att Colombianska exportörer får en lägre tull och NTB:s  i den Amerikanska marknaden 1

än vad Amerikanska exportörer får i den Colombianska marknaden. (Don, 2011) Avtalet 
innebar bl a att cirka 80 procent av Amerikansk export till Colombia blev tullfri (export.gov, 
2016). Resterande tullar kommer att fasas ut under en 10-årsperiod (bogota.usembassy.gov).  

För Colombia var detta frihandelsavtal tänkt som ett steg i landets utvecklingsstrategi 
för att få till stånd ökad ekonomisk tillväxt. Förespråkarna menade på att det som med andra 
handelsavtal skulle innebära välfärdsvinster för båda parter. De föreställde sig samtidigt att 
avtalet skulle öka utländska investerares tillit till Colombia och på den vägen resultera i ökade 

1  Non-tariff barriers enligt OECD är andra handelshinder än tullar som skapar restriktioner av handel 
mellan länder. 
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utländska direktinvesteringar, FDI,  och bidra till ekonomisk stabilitet i Colombia. (fas.org 2

2016) 
         Colombia har sedan 2013 även ett handelsavtal med EU (ec.europa.eu 2016). Avtalet 
tog omedelbart bort tullar på vissa produkter medan tullar på andra produkter stegvis kommer 
att försvinna. Avtalet ger bl a Colombia förmånligare tillgång till EU:s marknad för export av 
nyckelprodukter inom sektorn jordbruk såsom bananer, palmolja, nötkreatur mm. Vissa 
känsliga produkter för Colombia var dock exkluderat från tullsänkningarna. Colombia tilläts 
även ha justerbara tullkvoter på vissa känsliga produkter för att skydda inhemska producenter. 
Tullar på olja skulle tas bort inom tre år. Vissa produkter skulle bli helt tullfria direkt, 
exempelvis vete, och avtalet hindrar vidare parterna från att subventionera dessa redan 
tullbefriade produkter. (OECD 2015) 
           Ett handelsavtal med Kanada implementerades 2011. Handeln mellan länderna har 
sedan ökat p g a en reduktion av 96,2 procent av tullarna. Andra tullar kommer att reduceras 
på en årlig basis för att sedan tas bort helt. Produkter inom jordbruks- och klädindustrin togs 
bort helt när avtalet blev implementerat. Handelsavtalet har lett till större kanadensisk export 
till Colombia. (international.gc.ca 2016) 

Enligt de traditionella ekonomiska teorierna som behandlar komparativa fördelar så 
borde Colombia tjäna ekonomiskt på en mer öppen handel med omvärlden. Men enligt New 
Trade Theory  borde en mer öppen handel även kunna innebära svårigheter för Colombianska 
producenter att etablera sig på den nya marknaden som skapas i och med implementeringen 
av handelsavtalen. Detta då USA, EU och Kanada har ekonomiska försprång relativt 
Colombia som kan medföra problem att börja konkurrera för Colombias producenter. 
 

1.2 Syfte och Frågeställning 
Syftet med studien är att utifrån etablerade handelsteorier kartlägga Colombias komparativa 
fördelar och se om dessa förändrats då landet ingått flertalet handelsavtal. Med studien vill vi 
även se om dessa eventuella förändringar kan förklaras av de etablerade handelsteorierna. 
Syftet är vidare att kartlägga hur Colombias Terms of Trade utvecklats under denna tid då det 
är ett erkänt mått på vinster från öppnad handel mellan länder.  

Syftet är vidare att bidra med kunskap som kan utgöra underlag vid utvärdering av 
handelsavtalen som implementerats. Syftet är slutligen att bidra med kunskap som kan vara av 
intresse inför implementering av nya handelsavtal i liknande länder.  

Studien angriper följande frågor: 
  

● Hur har handelsavtalen påverkat de komparativa fördelarna inom Colombias 
ekonomiska sektorer på aggregerad nivå? 

 
● Hur har Colombias Terms of Trade utvecklats? 

2 Foreign direct investments . Investeringar som görs i landet av utländska investerare, i det här fallet 
utlänningar som investerar i Colombia. 
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1.3 Avgränsningar och Fokus 
Vi kommer att begränsa oss till att titta på hur Colombias komparativa fördelar och Terms of 
Trade förändrats under denna tid med implementerade handelsavtal. Komparativa fördelar 
kommer att beräknas för tidsperioden 2002-14. Vi finner inte några starka argument för att 
studera utvecklingen före 2000-talet. Motiveringen till detta är att de stora handelsavtalen  3

implementerades i början av 2010-talet. Terms of Trade beräknas för perioden 2006-16. 
Anledningen till att det är olika perioder är att vi inte har tillgång till data för att beräkna 
XRCA efter 2014. Det vore även relevant att kolla på andra ekonomiska förändringar i 
Colombia men det lämnas utanför denna studie.  

På grund av tidsramen för arbetet kommer fokus för de komparativa fördelarna i denna 
studie vara sektorer på aggregerad nivå. Att även djupdyka in i sektorerna och analysera 
komparativa fördelar inom olika produkter vore dock mycket intressant, inte minst då 
Vollrath (1991) menade på att det inte är ovanligt att ett land har komparativa fördelar i 
produktion av specifika produkter trots att landet totalt sett inte indikerar komparativa fördelar 
för den sektor produkten är inkluderad i. (Vixathep, 2011) 

Analysen begränsas vidare till de sektorer som visar eller har visat komparativa 
fördelar då teorierna predikar att landet bör specialisera sig inom just dessa. Analysen kan 
även komma att kompletteras beroende på hur volatila de mått vi använt varit. Om särskild 
anledning finns kommer vi även att titta närmare på sektorer som inte visar komparativa 
fördelar. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens upplägg ser ut på följande sätt: 

Kapitel 2  - I detta kapitel beskrivs olika etablerade handelsteorier. 

Kapitel 3  - Här redogörs kortfattat för vad tidigare studier kommit fram till 

Kapitel 4  - Här beskrivs utförligt hur forskningen gått till väga. Studiens validitet, reliabilitet 

och objektivitet diskuteras och operationalisering redogörs. 

Kapitel 5  - I detta kapitel presenteras det resultat som studien mynnat ut i. 

Kapitel 6  - Kapitlet inkluderar analys av resultaten. 

Kapitel 7  - I det här kapitlet sammanfattas det som resultat och analysdelen kommit fram till.  

 

3 Handelsavtalen med Kanada 2011, USA 2012 och EU 2013. 
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2 Teori 

2.1 Teoretisk historia 
Adam Smith (1776) observerade att fabriker hade anställda som specialiserade sig inom ett 
visst område av produktionen. Detta bidrog till att produktionen ökade signifikant i jämförelse 
med att låta varje enskild anställd gå igenom hela tillverkningsprocessen själv. Detta skulle på 
ett liknande sätt öka välfärden runt om i världen genom att varje land specialiserar sig på det 
de har fördelar i att specialisera sig på att producera och sedan ingå i internationell handel.  
           Det som historiskt förhindrade länder från att ingå i internationell handel var 
merkantilisterna som hade skapat ett politisk system som ansåg att exporten ska vara hög 
medan man håller en relativt låg import. Politiska beslut har skapat restriktioner för 
internationell handel. Restriktionerna skulle skapa ett högre incitament hos landets befolkning 
att köpa inhemskt producerade varor. Restriktionerna bestod och består bl a kvoter och tullar 
(Douglas, 1991. Husted och Melvin, 2013) 
           Adam Smith (1776) argumenterade vidare för att två länder kan tjäna på att handla med 
varandra. Detta då de två länderna kan producera olika varor på olika lång tid, bl a på grund 
av inherited factors . Därmed kommer ett land att ha en fördel i att producera en viss vara i 4

jämförelse med det andra landet. Denna teori fick namnet absoluta fördelar . Smith ansåg att 
arbetsfördelningen mellan länder bör fokusera på de produkter länderna har absoluta fördelar i 
produktion av. 

Det växte så småningom fram kritik mot teorin om absoluta fördelar. Detta då ett land 
som har absoluta fördelar i produktionen av alla varor, inte skulle tjäna på internationell 
handel. David Ricardo menade på att om ett land har absoluta fördelar i produktionen av flera 
produkter så ska de fokusera på de produkter där de har bästa absoluta fördelar. Om ett land 
inte har absoluta fördelar i produktionen av någon produkt så ska de producera den produkt 
där de har lägst absoluta nackdelar, eller least disadvantage  på engelska. Detta kom att kallas 
lagen om komparativa fördelar. (Ricardo, 1817) 

En utveckling av den Ricardianska modellen kom till av två svenska 
nationalekonomer, Eli Heckscher och Bertil Ohlin. De lade till produktionsfaktorer, vilka 
bestod av arbetsintensitet och kapitalintensitet, i sin modell. Ett land tenderar enligt dessa att 
ha komparativa fördelar i produktionen av produkter som landet har relativ hög 
faktorintensitet av. (Husted och Melvin, 2013) 

 

 

4 Inherited factors  syftar på klimat, naturtillgångar, humankapital etc som är “medfödda” för landet. 
 

9 



 
 

2.2 Heckscher-Ohlin Modellen 
Heckscher-Ohlin Modellen, eller HO modellen , bygger på att internationell handel kommer 
att karakteriseras av de produktionsfaktorer  ett land har relativt mycket av. Om ett land har 5

relativt mycket av en produktionsfaktor i förhållande till ett annat land, så kommer landet 
tendera att ha komparativa fördelar inom produktionen av produkter som kräver relativt mer 
av den produktionsfaktorn . (Husted & Melvin, 2013) 6

Grundläggande antaganden i HO modellen är två länder, två varor och två 
produktionsfaktorer. Den ena varan är mer arbetsintensiv än den andra varan. Länderna har 
vidare inte samma tillgång till produktionsfaktorer, vilket medför att skillnader i produktionen 
uppstår. (Husted & Melvin, 2013) 

Produktionen kommer att bestå av den produkt som landet kan producera till en lägre 
alternativkostnad. Denna produktion kommer att ha lägre alternativkostnad beroende på hur 
faktorintensiv produkten är och hur intensivt landet är på just denna produktionsfaktor. Om 
Land A  är kapitalintensivt i förhållande till Land B , som är relativt arbetsintensivt, så kommer 
Land A  tendera att ha komparativa fördelar i produktionen av just kapitalintensiva varor och 
Land B  tendera att ha komparativa fördelar i relativt arbetsintensiva. Denna specialisering 
kommer leda till ett produktionsöverskott på kapitalintensiva produkter i Land A , vice versa. 
Produktionsöverskottet i Land A  kan sedan exporteras till Land B . (Husted & Melvin, 2013)  

2.3 New Trade Theory 
New Trade Theory  utvecklades av ekonomer såsom Krugman (1979), Lancaster (1980) och 
Helpman (1981). Teorin var ett resultat av att man ville försöka förklara framförallt tre trender 
under efterkrigstiden och framåt: (1) Handel mellan industriländer var till stor del 
intra-handel: (2) Handeln hade blivit koncentrerad mellan industriländer: (3) 
Importen/Exportens storlek i förhållandet till landets BNP hade ökat. I en artikel av Helpman 
och Kruger från 1985 hävdas att traditionella handelsteorierna inte kan beskriva just dessa 
trender. (Timothy J, 2001) 
           Storleken på en ekonomi är av stor betydelse för ett lands välfärd. Detta för att större 
riken torde ha en högre efterfrågan , input och output. Högre output innebär större möjligheter 7

till det som kallas för skalavkastning . När länder, trots att de inte några komparativa fördelar 8

relativt varandra har, öppnar upp för handel kommer producenterna i länderna möta en större 
 marknad att kunna sälja sin produkt på. Det kommer bli färre producenter totalt men utbudet 
på produkter för konsumenten ökar. Även om länderna inte besitter komparativa fördelar 
relativt varandra kommer en viss handel att uppstå då stordriftsfördelar kan nyttjas. Denna 
teori om stordriftsfördelar kan förklara den ökade intra-handeln under 1900-talet. (Finegold 
2014)  

5 Medel för att producera varor såsom arbete, kapital och naturresurser. 
6 HO Teoremet. 
7 Demand. 
8 Minskad kostnad per producerad mängd till följd av bl.a. fasta produktionskostnader etc.  
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Ett exempel: Tänk på handel av bilar mellan Tyskland (BMW) och Japan (Nissan). 
Tyskland kan specialisera sig på att tillverka dyra sportbilar och Japan på billigare 
familjevagnar. Genom stordriftsfördelar kan priserna pressas ner och utbudet öka i respektive 
rike. (Dudovskiy 2012)  

New Trade Theory förklarar även delar av globaliserings problem. De 
stordriftsfördelar ett land redan har kan göra det svårt, om ens möjligt, för nya företag att 
etablera sig i det andra landet (Pettinger 2013). 

2.4 Terms of Trade 
Terms of trade, eller bytesförhållandet, är ett allmänt accepterat mått på vinster från 
internationell handel för ett individuellt land. (Cherunilam 2008)  

Förbättrat Terms of Trade indikerar att landets import blir billigare i förhållande till 
landets export. Landet kommer kunna importera mer än vad man exporterar. Detta kan leda 
till inflation och vidare nackdelar för landet. Försämrat Terms of Trade innebär att landet 
kommer kunna importera mindre per produkt det exporterar. För de lågt utvecklade länderna 
kan uppskattningsvis 60 procent av vinsterna från exporten härledas från råvaror . (Harvey et 9

al 2008) Paul Prebisch (1950) och Hans Singer (1950) menade vidare på en långsiktig negativ 
trend för relativa råvarupriserna. (Ardeni & Wright 1992) Prebisch-Singer Hypotesen  antar att 
länder som är beroende av export av råvaror vidare har en långsiktig försämring i dess Terms 
of Trade (Witkowska 2016). 

Vinsterna från handel är nära relaterade till ett lands Terms of Trade. I en enkel modell 
med två länder och två varor så kommer Terms of Trade vara detsamma som det 
internationella relativpriset dem emellan efter att handel uppstått. Exempelvis om relativpriset 
för vara 1 är 1/2  i Land A och 3/2 i Land B, så har Land A komparativa fördelar och vidare 
antas specialisera sig på att producera vara 1 och Land B på att producera vara 2. I detta fall 
kommer relativpriset på den nya marknaden, d v s det skapade Terms of Trade, att hamna 
mellan 1/2 och 3/2. Land A:s vinst från handeln ökar ju närmare Terms of Trade kommer det 
initiala relativpriset i Land B, detta eftersom Land A producerar vara 1 och kommer kunna 
sälja det till ett högre pris relativt vad man köper vara 2 för från Land B, vice versa. (Husted 
& Melvin 2013)  
           John Stewart Mills doktrin menar på att Terms of Trade bestäms av respektive lands 
styrka och elasticitet för det andra landets produkter, eller en ömsesidig efterfrågan. Graham 
kritiserade Mills teori på flertalet punkter, bl a att Mill antog en del klassiska antaganden, lade 
för stor vikt på efterfrågan, förbisåg inhemsk efterfrågan, ländernas inkomster samt på en rad 
andra punkter som priselasticitet och stelhet i löner. (Cherunilam, 2008) Enligt Graham 
påverkar även nationers storlek vart Terms of Trade kommer landa. Om det ena landet är 
mycket större än det andra landet så kommer efterfrågeeffekten på Terms of Trade från det 
mindre landet ha liten påverkan på det större landets relativpris och Terms of Trade kommer 
tenderar att landa närmare det större landets relativpris. (Cherunilam 2008) Vidare, betyder 
detta större vinster av handeln för det mindre landet. (Husted & Melvin 2013)  

9 Material i ett obearbetat eller obetydligt bearbetat tillstånd. 
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           Det finns olika koncept av Terms of Trade. Net Barter Terms of Trade  är troligen det 
simplaste vilket helt enkelt definieras som priset på landets export dividerat med priset på 
landets import. (Husted & Melvin 2013) Vi kommer använda oss av denna definition av 
Terms of Trade som ett mått på Colombias vinster från handelsavtalen. 

3 Tidigare forskning 
När det finns handelsrestriktioner och handelsunioner så kommer det att påverka 
handelsmönstret. Nationalekonomer har länge diskuterat effekterna av handelsavtal eftersom 
det kan leda till trade diversion  (Viner, 1950). Dessa avtal kan även leda till positiva effekter 10

såsom trade creation  (Hur och park, Magee, 2012, 2016). 11

           En av de viktigaste skillnader inom utvecklingsländer har varit deras införande av mer 
liberala handels policies. Detta är någonting som Worldbank och IMF har hjälp till att främja 
genom anpassningpaket som framförallt baserades på att handelsrestriktioner har haft negativ 
effekt på potentiell tillväxt och utveckling. (Lutz och Singer, 1994) Lämpliga reduktioner av 
handelsbarriärer kan vidare hjälpa mindre utvecklade länder att främja industriell 
diversifiering av ekonomin (Hemway, 2005). Det finns däremot andra studier som påpekar att 
handelsavtal kan ha en obetydlig effekt på ett lands ekonomiska tillväxt. Detta då vissa länder 
kan tjäna på att implementera ett handelsavtal medan motparten i avtalet kan förlora, d v s ett 
nollsummespel. (Hur och Park, 2012) 
           Effekterna av handelsliberalisering har uppmärksammats i många olika studier och i 
skilda ekonomiskt utvecklade länder. Det har exempelvis gjorts studier hur den Belgiska 
textilindustrin haft en positiv produktivitetsökning genom minskade kvotrestriktioner. (De 
Loecker, 2011)  

Handelsliberaliseringar kan även främja utländska direktinvesteringar, förkortat FDI . 
Studier har delad mening om FDI. Det finns studier som stödjer tesen att FDI i 
utvecklingsländer bidrar till ekonomisk tillväxt. (Gorgen et al., 2009) Detta hjälpa till att 
förbättra Terms of Trade i landet med ökade FDI. (Krugman, 2005) Andra studier visar mer 
motsägande empiriska resultat. Motargumenten bestod av att FDI försämrar miljön i 
landsbygdsområden och detta skulle kunna bidra till en ökad fattigdom. (FAO, 2012)  

Om att ett land använder strategier som främjar export kan detta leda till en partisk 
tillväxt av just exporten och därmed försämras Terms of Trade. (Bhagwati, 1978)  

Vixathep (2011) gjorde en studie över komparativa fördelar i Laos  mellan åren 1985 12

och 2005. Laos började 1986 att orientera sig mot ett mer marknadsekonomiskt system.   Han 
fann att exporten trots ökad frihandel förblev relativt odiversifierad. Vidare att exporten till 
största del bestod av jordbruk och råvaror och att ekonomins struktur inte genomgått någon 

10 Omläggning av utbyte genom att börja handla från en mindre effektiv producent då import kostnaderna 
sjunker pga FTA. 
11 De lägre handelshindrerna leder till en förskjutning från handel med inhemska ineffektiva producenter 
till mer effektiva utländska producenter. 
12 Demokratiska folkrepubliken Laos. 
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spektakulär förändring efter handelsavtalen som implementerats. Studien fann även att landet 
hade erhållit starkare komparativa fördelar inom relativt arbetsintensiva sektorer. 

Det finns dock inga entydiga svar till vad som händer när utvecklingsländer ingår 
handelsavtal med utvecklade länder. Anledningen till att studier som gjorts efter 
implementeringen av handelsavtalen lämnar många frågor obesvarade är att det gjorts få 
studier före dessa blivit implementerade. (Stevens et al. 2015) 

4 Metod 
I studien har vi använt oss av en kvantitativ metod för att få fram resultaten. En kvantitativt 
inriktad metod innebär att studien inkluderar numerisk information som går att mäta eller 
värderas (Björklund & Paulsson, 2012). Ofta brukar en kvalitativ metod förespråkas ihop med 
den kvantitativa metod. Kvalitativ innebär att forskaren genom t.ex. intervjuer försöker skapa 
sig en mer nyanserad bild av problemet denne undersöker. (Björklund & Paulsson, 2012) 
Detta har vi inte gjort i denna studie då vi anser att det inte hjälper oss att besvara hur de olika 
sektorerna eventuellt förskjutits. Intervjuer skulle dock kunna hjälpa till att förklara 
underliggande orsaker till dessa eventuella skiften i ekonomin. Vi har vidare arbetat utifrån 
deduktion, vilket innebär att vi utgått från kända teorier på området för att med dessa försöka 
testa om resultaten stämmer överens med vad dessa teorier predikar (Björklund & Paulsson, 
2012).  

4.1 Data 
All statistik över import och export vi använt kommer från The World Bank  och är nedladdat 
till Excel för kalkylering av XRCA- och NX-indexen. Övriga underlag för studien kommer 
från webbsidor, vetenskapliga artiklar och böcker.   

Vi har använt oss av deskriptiv statistik för att se inom vilka industrier Colombia har 
haft komparativa fördelar inom samt vilka industrier de har bevarat sina komparativa fördelar 
inom.  

Istället för att använda specifika produkter inom Colombia kommer vi mäta på 
aggregerad nivå, d v s på sektornivå. Detta innebär att Colombia kan identifiera icke 
komparativa fördelar inom en (aggregerad) sektor men fortfarande ha komparativa fördelar 
inom en viss (disaggregerad) produkt. På disaggregerad nivå uppstår problem relaterade till 
politiska beslut. Detta då t ex ett beslut att förbjuda försäljning av en speciell produkt, säg 
palmolja, slår hårt mot producenterna av just denna produkt men inte behöver påverka de 
komparativa fördelarna på den aggregerade nivån Jordbruk . 
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4.2 Operationalisering   
Det finns inget direkt sätt att mäta komparativa fördelar men det finns däremot indirekta mått 
som baseras på historisk data.  
           Som mätinstrument i denna studie kommer vi primärt att använda tre mått, två av dem 
för att fånga komparativa fördelar medan det tredje  kommer användas som ett mått på 13

vinsterna av liberaliserad handel. 
Vi använder XRCA och NX för att identifiera sektorer där Colombia har komparativa 

fördelar inom för att sedan se hur detta förändrats under perioden 2002-15. Detta kommer att 
göras genom att räkna ut XRCA och NX för varje enskilt år under den aktuella perioden. Det 
första instrumentet för att fånga komparativa fördelar kommer från Balassa (1965) och kallas 
för The Export index of revealed comparative advantage  (Balassa & Noland 1989). Balassa 14

(1965) menade att ett lands handelsmönster kan studeras för att identifiera vad ett land har 
komparativa fördelar inom (Vixathep, 2014). Detta görs med formeln för XRCA är enligt 
nedanstående:  
 

 

 
Ekvation 1 

 
Ett XRCA-värde som överstiger 1 indikerar att landet har komparativa fördelar i produktionen 
av produkter i denna sektor. XRCA-indexet mäter endast export vid beräkning. Problemet 
relaterat till detta är bl a att indexet kan identifiera komparativa fördelar trots att ett land 
endast importerar en till väldsexporten förhållandevis stor mängd av en sektor för att sedan 
exportera det vidare. För att öka validiteten i studien bör vi inkludera ett mätinstrument som 
även tar hänsyn till importen.. Därför har vi även räknat ut The net export index of 
comparative advantage index , förkortat NX . 

NX är överlägset XRCA då det vid beräkning tar hänsyn till både export och import. 
En svaghet med NX-indexet är dock att det kan påverkas av nationella importhinder (Balassa 
& Noland 1989). Dessa kan göra att NX-indexet indikerar komparativa fördelar trots låg 
export p g a att importen av samma sektor till landet är mer eller mindre obefintlig 
(Gnidchenko & Salnikov 2015). Ännu en svaghet med NX-indexet är att det påverkas av 

13 Se kapitel 3.3 om Terms of Trade. 
14 Förkortat XRCA. Med Revealed  menas att landets handelsmönster ska reveal , alltså fånga  de 
komparativa fördelarna (Vixathep, 2014). 
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efterfrågan på mellanprodukter  av inhemska producenter för användning i produktion av det 15

som vidare ska exporteras (Balassa & Noland 1989). 
           NX-värdet hamnar inom intervallet -1 t o m  +1. Ett värde NX>0 indikerar att landet 
har landet exporterat mer än vad det har importerat av denna sektor och antas då enligt 
indexet ha komparativa fördelar. Formeln för NX är enligt nedanstående:  
 

 

 
Ekvation 2 

4.3 Validitet, Reliabilitet och Objektivitet 
En mängd författare brukar mena att validitet, reliabilitet  och objektivitet  som går att definiera 
som mått över en studies tillförlitlighet alltid måste tas med i beaktande i vetenskapliga 
arbeten. (Björklund & Paulsson, 2012) Vi håller med om att dessa är viktiga att beakta i ett 
vetenskapligt arbete. Här redogörs därför kortfattat för hur vi anser att denna studie förhåller 
sig till dessa aspekter.  
           Validitet  definieras som i vilken grad man verkligen mäter det som avses att mätas. Ett 
sätt att öka en studies validitet är genom som kallad “metodtriangulering” vilket innebär att 
man använder olika undersökningsmetoder (Björklund & Paulsson, 2012).  Detta anse vi att 
vi gjort då vi i studien använt två mätinstrument för att fånga komparativa fördelar. Det finns 
även andra typer av triangulering, bl.a. en som innebär att man använder olika teoretiska 
referensramar (Björklund & Paulsson, 2012). Detta har vi gjort då vi i analysen använt 
flertalet etablerade teorier som glasögon. Med hänsyn till detta anser vi att studien håller god 
validitet.  
           Reliabilitet  definieras som tillförlitligheten i mätinstrumentet, med det menas i vilken 
grad man får samma resultat vid upprepade undersökningar med samma mätinstrument 
(Björklund & Paulsson, 2012). Eftersom studien bygger på data hämtat från The World Bank 
vilken vi anser vara en säker källa med solida resultat och vidare kontrollräknat alla värden en 
gång ser vi inga möjligheter att kunna upprepa beräkningarna och erhålla avvikande värden, 
varvid vi anser att studien håller mycket god reliabilitet. Tidigare studier såsom Vixathep 
(2011) och Balassa och Noland (1989) använder sig av samma mätinstrument (XRCA och 
NX, olika beteckningar i olika studier) för att fånga komparativa fördelar vilket vi anser ger 
ökat stöd för våra val av mätinstrument. 
           Objektivitet  definieras som i vilken utsträckning författarnas värderingar påverkat 
resultatet av studien. Ett exempel på det är att författarna blundar för uppgifter som strider 

15 Div. delkomponenter som används vid tillverkningen av andra produkter, ex. elkomponenter till 
bilproducenter. 
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mot det de vill komma fram till med studien. Sätt att öka en studies objektivitet är att motivera 
och tydliggöra val under arbetets gång, att återge källor korrekt utan personliga värderingars 
inflytande. (Björklund & Paulsson, 2012) Den kvantitativa datan vi använt i studien är svår att 
tolka på allt för skilda sätt vilket vi anser bidra till höjd objektivitet i studien.   

5 Resultat 
Här presenteras den empiriska fakta som samlats in och vidare kommer utgöra grundstommen 
för analysdelen och vidare vara till hjälp för att besvara frågeställningen. 

5.1  XRCA och NX 

 
Tabell 1   16

 
Vi har använt oss av världens export och Colombias export för att räkna ut XRCA. Då >1 
anger komparativa fördelar så har vi gjort en statistisk analys av XRCA från 2002 till 2014. 
Ett snittvärde över 1 innebär att inom den sektorn har landet i genomsnitt haft komparativa 
fördelar, detta är dock ingen garanti för att de fortfarande har komparativa fördelar. Vidare 
kan vi bekräfta att landet har komparativa fördelar, enligt XRCA-indexet, om minimum 
värdet för sektorn ligger över 1. 
 

16 N står för antal år med data, 14 betyder att vi mätt XRCA värden för åren 2002-2015. 
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Grafen visar utvecklingen av XRCA värdet under perioden 2002-2014. Det framgår tydligt att 
jordbruk  och Mat  följer varandra samt att Bränsle och Gruv  följer samma mönster som 
Bränsle .  XRCA-indexet visar på att Colombia har haft komparativa fördelar konstant inom 
jordbruk, Mat, Bränsle och Gruv  samt sektorn Bränsle . Enligt XRCA har landet under 
perioden även haft komparativa fördelar under en kortare period i sektorn Kläder . Vidare 
tappade landet komparativa fördelar inom Kemikalier , Textil  samt Järn och Metall  under 
perioden 2009-11.  
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Grafen ovan visar sektorer som Colombia enligt NX-indexet har/eller haft komparativa 
fördelar inom under perioden 2002-14 samt sektorn Elektroniska komponenter . Enligt 
NX-indexet är de sektorer som landet konsekvent visat komparativa fördelar inom jordbruk 
och Bränsle och Gruv . I sektorn Mat  tappade landet sina komparativa fördelar 2012. Sektorn 
Kläder  visade relativt högt NX-värde under mitten av 2000-talet för att sedan bli negativt 
2011.  

Utvecklingen inom dessa sektorer har generellt visat på en negativ trent. Det kan 
förklaras av en omläggning av intensiteten inom produktionsfaktorer och att Colombia 
förbättrats inom andra sektorer. Exempelvis så ser vi en klar förbättring inom sektorn 
Elektroniska komponenter .  
           
 

 

 

 

18 



 
 

5.2 Terms of Trade 
 

 
Källa: Trading economics (2016) 
 
Colombias Terms of Trade har haft en stigande trend fram till 2008, då finanskrisen drabbade 
världsekonomin hårt. Efter finanskrisen förbättras det fram till 2012 då det planar ut och 2014 
försämras det kraftigt.  

5.3 Förväntat Resultat 
Under 2000-talet har Colombia förhandlat om många handelsavtal med andra länder. Detta 
bör bidra till en minskning av marknadsimperfektioner och därmed till att hjälpa landet att 
producera de varor de har relativt mycket produktionsfaktorer av. De borde alltså ha 
specialiserat sig inom relativt arbetsintensiva sektorer då lander kan antas vara relativt 
arbetsintensivt. 

När de gäller export av varorna kan handelsbarriärer ha skapat komparativa fördelar 
genom marknadsimperfektioner. När handeln blir allt mer öppen kan det medföra en 
förskjutning inom komparativa fördelar, ev. med en fördröjning då ekonomin måste ställas 
om. Det tror vi kan medföra att varor som Colombia producerat och exporterat relativt mycket 
tidigare börjar minska, medan produktion och export av andra varor ökar. 

En mer liberal handelspolicy kan bidra till ökade utländska investeringar, vilket kan 
medföra förbättrat Terms of Trade. Detta då det landet med stabila samarbeten blir mer 
attraktivt ur en investerares synvinkel samt att det kan ha varit restriktioner tidigare. 
           Genom att Colombias import haft högre tillväxt än landets exporten (Se bilaga 4) bör 
detta ha kunnat leda till en minskning, enligt NX. Vilket i sin tur bidrar till en minskning av 
komparativa fördelarna. Don (2011) förutspådde att frihandelsavtalet med USA skulle gynna 
landets import mer än dess export. Detta kan således ha missgynnat Terms of Trade efter 
implementeringen av handelsavtalet med USA 2012. 
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Råvaror  är som tidigare nämnts mer volatila i prisutvecklingen relativt mer förädlade 
produkter. Detta resulterar i mer volatilt Terms of Trade för lågt utvecklade länder som ofta 
lever på att exportera just dessa produkter. (Fatima 2010) Vi tror även att detta kommer vara 
fallet för Colombia, d v s att landet har ett relativt volatilt Terms of Trade då landet till stor 
del exporterar den relativt primära produkten råolja. 

Handelsavtalet med Kanada består av flerdimensionell karaktär. Kanada har ställt krav 
på Colombia att de ska minska sitt barnarbete och förbättra arbetsvillkoren framförallt för 
personer inom gruvindustrin. Vidare har Kanada krävt att Colombia ska bygga ut statliga 
myndigheter som ska arbeta med att minska klimatutsläppen så att de möter OECDs 
standards. (international.gc.ca 2016) Trots att kraven på Colombia är i riktlinje med 
utvecklade länder, så kan dessa resultera i en försämring inom komparativa fördelar då landet 
får mer restriktioner gällande sin produktion.  

6 Analys  

6.1 Inledning av analys   
Styrkan inom komparativa fördelar uppkommer genom de produktionsfaktorer landet har 
relativt mycket av, enligt HO teoremet. Jordbruk, Mat, Bränsle, Kemikalier, Kläder, Järn  och 
Metall  kräver olika typer av produktionsfaktorer för att kunna inta fördelar. Vi erkänner att 
dessa produktionsfaktorer kan komma att bli mindre relevanta i och med teknologisk 
utveckling. Exempelvis kan länder använda sig av växthus. Sektorn jordbruk är beroende av 
landets klimat, medan Bränsle och Gruv  nyttjar naturresurser som redan finns. Colombia är 
relativt arbetsintensiv i förhållande till utvecklade länder, vilket uppstår p.g.a lägre reallöner. 
Detta medför att Colombia enligt HO teoremet tenderar att ha komparativa fördelar i 
produktionen av just arbetsintensiva produkter.  
 

6.2 Kapitalintensiva sektorer  
Sektorn jordbruk  har haft komparativa fördelar under 2002 till 2015, enligt NX- och 
XRCA-värdena. XRCA visar på minskade komparativa fördelar fram till 2013. Efter 2014 har 
den negativa trenden vänt. Handelsavtalen med Kanada, USA och EU kan ha bidragit till 
denna effekt, men även ökningen av utländska investeringar inom Colombia. HO modellen 
förutspår att landet specialiserar sig inom de områden där de har komparativa fördelar.  

Inom sektorn Bränsle och  Gruv  som är relativt kapitalintensiv  har XRCA haft en 
negativ trend fram till 2007. År 2009 började Kina investera i Colombias bränsle och 
gruvsektor. En öppnare handel bör, enligt HO modellen, ha lett till att Colombia flyttar 
produktionen över till arbetsintensiva produkter. Utländska investeringar kan ha bidragit till 
ökningen inom dessa sektorer. Dock började NX sjunka år 2012, detta tros bero på ett 
sjunkande oljepris.  
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Kemikalier  och Järn och Metall  tenderar att vara relativt kapitalintensiva sektorer. 
Detta medför att maskiner som krävs för bearbetningarna av dessa produkter leder till att det 
är kostsamt för ett land som Colombia att använda sig av arbetskraft. Vilket kan vara en av 
anledningarna som kan ha bistått till en försämring inom dessa industrier. 

6.3 Arbetsintensiva sektorer  
Sektorn Mat  som är inkluderad i Jordbruk  följer ungefär samma mönster, NX värdet sjunker 
till under 0 för åren 2013-14. Detta har medfört att Colombia inte har komparativa fördelar 
inom Mat  längre, vilket även det tros bero till stor del på ökad import. Dessa sektorer är 
relativt arbetskraftsintensiva. Det visar sig att inom Jordbruk  har handelsavtalet med USA 
kunnat bidragit till en viss nedgång i Colombias komparativa fördelar enligt NX. Efter att 
avtalet började gälla ökade importen av bl a ris till Colombia med ungefär 800 procent de 
första nio månaderna (SVD, 2016). Dessa resultat ligger i linje med New Trade Theory som 
menar att länder som är tidigt ute på marknaden kan, genom stordriftsfördelar, skapa sig en 
nästan monopolistisk ställning på marknaden som nya företag. I detta fall fick Colombianska 
producenter det mycket svårt att konkurrera med amerikanska producenter. Andra anledningar 
till försämringen av Jordbruk  industrin skulle kunna bestå av förändringar inom konsumenters 
preferenser.   

Inom sektorn Kläder  är resultaten intressant. Enligt XRCA har de komparativa 
fördelarna kraftigt försvagats sedan 2008, detta kan bero på den stora recessionen som började 
i USA 2007. XRCA har sedan dess haft en svagt sjunkande trend. Enligt NX-indexet har de 
relativt starka komparativa fördelarna försvunnit efter 2012. Detta kan inte förklaras med 
någon av de klassiska handelsteorierna. Förändringen ligger dock i fas med New Trade 
Theory. Historiskt har över 60 procent av Colombias klädexport gått till USA, andra stora 
exportmarknader är Venezuela (ca 16 procent), till Peru (ca 7 procent). Men under senare år, 
som följd av handelsavtal med Nordamerikanska länder har merparten gått till USA, Mexiko 
och Kanada. 

6.4 Avslut på analys av komparativa fördelar 
Eftersom Colombia är relativt arbetskraftsintensivt stämmer resultaten med HO-teoremet i 
detta fall. I början av 2010-talet stiger NX värdet men sjunker kraftigt 2013. Avtalet med EU, 
2013, kan ha bidragit till en ökad import för Colombia inom jordbruk . (European 
Commission 2016). Vilket kan ha lett till försämringen i NX. Vidare, kan den nedåtgående 
trenden bero på att importen av bl a ris och kyckling från USA ökat kraftigt efter 
implementeringen av CFTA 2012. Likaså ökade importen på Mat  som ingår i Jordbruk  från 
EU relativt kraftigt under perioden, med ungefär 83 procent från 2012 till 2015 (European 
Commission 2016). Den relativt svaga förbättringen i både XRCA och NX för jordbruk till 
2014 kan bero på ökad export till EU. 

Colombia tenderar att ha komparativa fördelar i råvaror, både relativt kapitalintensiva 
(Bränsle och Gruv ) och arbetskraftsintensiva (Jordbruk  och Kläder ). 
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           En särskiljning mellan olika typer av produktionsfaktorer som krävs för produktionen 
inom en viss industri bör göras. Colombia har naturresurser som består av bl a kol och råolja. 
Eftersom att arbetskraft är relativt billigt i Colombia så kan de bevara sina komparativa 
fördelar genom att hålla nere kostnaderna för arbete. Inom andra sektorer såsom Jordbruk, 
som historisk har varit en arbetsintensiv industri, kan teknologi hjälpa till med ett skifte. 
Länder med kallare klimat skulle kunna skapa ett artificiellt klimat för grödorna och därmed 
konkurrera. Vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att Colombia haft minskande 
komparativa fördelar inom Jordbruk  sedan slutet av 2000-talet. Andra länder kan även ge 
bidrag till jordbruk sektorn, vilket ger dem en större möjlighet att konkurrera.  
       Under 2000-talet har Colombia som tidigare nämnt aktivt förhandlat om handelsavtal. Då 
reala komparativa fördelar  endast kan uppkomma när inga marknadsimperfektioner finns, 17

bör dessa avtal reducerat dessa. Genom att minska imperfektionerna på marknaden så bör 
Colombia börja producera mer och mer produkter som ligger i deras reala komparativa 
fördelar.  

Styrkan i de sektorer Colombia haft komparativa fördelar i har generellt avtagit. Detta 
kan bero på en mer liberal handelspolicy. Harvey uppskattade att ungefär 60 procent av 
utvecklingsländers vinster av exporten består av mindre förädlade produkter . Med en mer 18

liberal handelspolicy bör en minskning av marknadsimperfektioner ske. 
Resultaten stämmer inte med vad Hemway (2005) menade kunde hända för 

utvecklingsländer när dessa reducerar handelsbarriärer, nämligen att det kan leda till en 
industriell diversifiering av ekonomin. I Colombia, om vi kollar på komparativa fördelar, så 
har snarare motsatsen inträffat. Resultatet stämmer då bättre med vad Vixathep (2011) kunde 
se hade hänt i Laos, d v s en obetydlig diversifiering trots liberaliserad handel. 

 

 

 

 

 

 

17 Handelshinder bidrar till marknadsimperfektioner, vilket kan hjälpa ett lands inre industri att växa trots 
att ett annat land producerar dessa varor billigare och bättre. Om marknadsimperfektioner inte funnits på 
marknaden skulle inte detta inträffa. 
18 Primary commodities. 
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6.6 Terms of Trade 

 
Källa: Trading economics (2016) 
 
När det kommer till utvecklingen i Colombias Terms of Trade  går det inte att se några tecken 
på att landet tjänat på avtalet med USA 2012, eftersom det försämrades efter avtalet blev 
implementerat. Utan avtalet skulle landets Terms of Trade ha kunnat utvecklats ännu sämre 
dock. Om vi jämför utvecklingen av landets Terms of Trade med världspriset på råolja (se 
bilaga 9) ser vi att de har en positiv korrelation. En stor faktor till detta är att Colombia 
exporterar mycket olja. Fallande oljepris kan således ha försämrat Terms of Trade under 
2014, detta även om handelsavtalen i sig skulle ha bidragit till Colombias fördel. Detta 
resonemang kräver dock att en viss tidsfördröjning finns innan handelsavtalens positiva 
effekter syns i statistiken, eftersom oljan hade en positiv trend 2012-14 medan det motsatta 
gällde för Terms of Trade i Colombia.   

Don (2011) argumenterade för att importen skulle öka mer för Colombia än för USA, 
vilket i sådana fall ligger i linje med försämringarna inom Terms of Trade. Enligt US Census 
Bureau  har Colombias export till USA, som förövrigt är landets största exportmarknad, 
minskat med cirka 40 procent mellan 2011 och 2015, medan landets import från USA ökade 
med cirka 15 procent samma period. Sjunkande oljepris kan förklara en del av raset för 
Colombias export men handelsavtalet tycks ändå vara en stor faktor. (colombiareports.com) 
Båda dessa faktorer kan ha bidragit starkt till försämringen i Terms of Trade. 

Colombias Terms of Trade har varit relativt volatilt, vilket skulle kunna bero på att 
landet lever på export av råvaror  som är mer prisvolatila jämfört med mer förädlade 
produkter. Tidigare studier tyder även på att cirka hälften av utvecklingen i nationellt BNP 
kan härledas till utvecklingen i landets Terms of Trade (Fatima 2010). Det går att se svaga 
tendenser till att BNP och Terms of Trade tenderar att stiga eller sjunka ungefär samtidigt för 
Colombia. Landet tenderar att ha komparativa fördelar i relativt primära produkter, både 
kapitalintensiva (Bränsle och Gruv ) och arbetskraftsintensiva (jordbruk  och kläder ). Priset på 
dessa råvaror sjunker relativt tillverkade produkter vilka Colombia kan antas importera i 
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högre utsträckning. En uppåtgående trend i Colombias Terms of Trade borde då kompenseras 
med en försämring för att detta ska gälla på lång sikt, vilket vi även kan se i grafen.  

Det mer volatila i priset på råvaror skulle även kunna förklara förbättringen före 2012 
och försämringen i Terms of Trade därefter, detta då landet exporterar relativt mycket av den 
primära produkten råolja. Priset på råolja som är landets största exportvara torde kunna vara 
den största faktorn till utvecklingen i landets Terms of Trade. Råolja är även landet största 
importvara, men dock till betydligt lägre värde jämfört med exporten av råolja. 

6.7 Tillväxtklimat, FDI och Terms of Trade 
Under 1990-talet började Colombia reformera ekonomin med mer liberal handels policies. 
Den första som öppnade upp för utländska direktinvesteringar var la apertura economica . 
Denna policy medförde att investeringar i Colombia ökade. Men p g a interna konflikter inom 
landet, se FARC ,  har investerare varit försiktiga med investeringar i Colombia. Attacker 19

fördes mot rörledningar som transporterar olja och dessa lyckades tas ur funktion under 240 
dagar under sin höjdpunkt av attacker. (Leech 2006:152) 

Under 2001 hade dessa attacker nått sin höjdpunkt. Colombia satte in mer skydd av 
dessa rörledningar, vilket USA även bistod med hjälp med för att försvara. Från att vara 170 
attacker år 2001 så var det endast 13 under 2005. (Maher, 2015) Det stadigare ekonomiska 
klimatet bidrog till att utländska investeringar ökade i landet.  

Under mitten av 2008 inträffade finanskrisen som slog hårt på världsekonomin. 
Tidigare studier påpekar att Colombia är känslig för global tillväxt. När världsekonomin 
sjunker med 1 procent så sjunker colombias med 1,4 procent. (Abrego och Österholm, 2010) 
Terms of Trade försämrades med 4,758 procent, vilket även styrks av en försämring i 
tillväxten inom export och import.  

Mellan 2009-2012 fortsatte en appreciering av Colombias valuta och ökade med 29,6 
procent. Detta tros bero på att Kina investerad kraftigt i Colombias oljesektor samt energi och 
gruvindustrin. (Montealegre, 2012. Lleras och Leal, 2015) Enligt principen av internationella 
transfereringar av inkomster så bör Terms of Trade förbättras av detta. (Krugman, 2005) 
Dessa investeringar har gått in i kapitalintensiva industrier, vilket kan ha medfört att de 
komparativa fördelarna tenderar att fortfarande vara stark inom bränsle och gruvindustrin. 
           De komparativa fördelarna har haft en nedåtgående trend. Men utländska 
direktinvesteringar har bidragit till en stark olje- och gruvindustri. Det blev en kraftig prisfall i 
oljan under 2014, vilket gjorde att Colombias största exportvara blev mindre gynnsam 
gentemot tidigare. Detta medförde att Colombias Terms of Trade försämrades.  

 

19 Gerillaorganisation som för väpnade konflikter inom landet.  
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7 Slutdiskussion 
Vad vi kan se genom att kolla på hur Colombias XRCA-värden har utvecklats är att landet 
generellt haft minskade komparativa fördelar på sektornivå. Ett undantag gäller för bränsle 
och gruvrelaterade sektorer som enligt XRCA ökat sedan 2011. En bidragande faktor till 
återhämtningen bör vara Kinas direktinvesteringar inom bränsle och gruvindustrin, som i sin 
tur består av att Colombia har blivit allt säkrare och öppnat upp för en allt mer liberal 
handelspolicy. 
           Största försämringen inom en sektor var för jordbruk  (och mat ) där det var en stadig 
minskning under perioden 2005-13. Avtalen med USA och EU som är viktiga 
exportmarknader för Colombia kan ha bidragit till mer komparativa fördelar inom jordbruk 
och mat  efter 2013. NX som även tar hänsyn till importen hävdar dock det motsatta.  

Enligt XRCA-indexet tappade Colombia sina komparativa fördelar inom Kläder  år 
2009, men en tydes förhållandevis låg import av samma sektor bidrog troligen till att landet 
behöll komparativa fördelar fram till 2012. Detta är året efter handelsavtalet med Kanada blev 
implementerat. En konsekvens av detta avtal var att Colombias import av Kläder från Kanada 
ökade vilket kan förklara en del av raset enligt NX-indexet.  

Förändringarna ligger delvis i linje med HO modellen men det går inte att med denna 
data finna bevis för att handelsteorierna stämmer då resultaten pekar åt olika håll och en teori 
bara stämmer på en del av datan. Exempelvis bör Colombia anses vara relativt arbetsintensivt 
och borde enligt de mer klassiska teorierna inte ha minskat i t ex jordbruk och ökat det 
kapitalintensiva bränslet. USA och EU subventionerar dock sina jordbruk och har utvecklade 
infrastrukturer. New Trade Theory förutspår att Colombia kan få det svårt att konkurrera med 
dessa ekonomier då tullar försvinner. Detta genom att USA, Kanada och EU har försprång 
och hjälper sin jordbrukssektor med subventioner.  

Resultaten för utvecklingen av de komparativa fördelarna överensstämmer till viss del 
med vad Vixathep (2011) fann för Laos: Colombia är relativt odiversifierat, landet har under 
perioden snarare blivit mer odiversifierat än diversifierat. Även att landet man tenderar att ha 
komparativa fördelar inom råvaror. 

Colombias Terms of Trade har förbättrats fram till 2012 och sedan försämrats. Om vi 
ska använda detta som ett mått på vinster från öppnad handel blir slutsatsen att Colombia inte 
tjänat på handelsavtalet med USA 2012, avtalet med EU 2013 samt andra bilaterala 
handelsavtal. Colombia exporterar dock mycket olja, och oljepriserna har sjunkit kraftigt de 
senaste åren, vilket bör vara den största anledning till att Terms of Trade har försämrats.  

Colombia har varit aktiv med att utveckla ekonomin och försöka skapa allt mer 
liberala handelspolicies. Detta har bidragit till att FDI i landet har ökat, som i sin tur kan vara 
en bidragande faktor till förbättringen av komparativa fördelar inom sektorerna bränsle och 
gruvrelaterade produkter. Colombia har däremot drabbats hårt av fallet i oljepriset 2014, då 
olja är en av de största exportvaror de har.  

Vi föreslår att handelsavtal kan ha en tidsförskjutning, vilket leder till att det dröjer en 
period innan detta syns i ekonomin. Detta kan i sådana fall bero på länder som ingår avtalet 
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måste testa det andra landets produkter innan de får någon större effekt inom handel, vilket i 
sådana fall endast gäller heterogena produkter. Eftersom vi kan se en ökning på homogena 
produkter inom importen för Colombia efter avtal med USA. 
         Colombia har inte ingått något avtal i närheten av 2006 och därmet utesluter vi att det är 
anledningen till att de just hade högre tillväxt de åren. Vi föreslår istället att ett land blir mer 
angeläget att ingå handelsavtal när det går bra för landet. Under 2006 och 2007 hade landet 
relativ hög tillväxttakt, vilket kan ha lett till förhandlingarna om handelsavtal med USA, 
EFTA och Kanada mellan 2006 och 2008.  
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Descriptive 

Statistics 
     

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Tillväxt 2

6 
-4,20 6,90 

3,726

9 
2,32922 

Tillväxt1 1

4 
1,70 6,90 

4,442

9 
1,55599 

Valid N (listwise) 1

4 
    

 

 

Descriptive 

Statistics 
     

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Tillväxt 2

5 
,60 6,90 

4,044

0 
1,71126 

Tillväxt1 1

4 
1,70 6,90 

4,442

9 
1,55599 

Valid N (listwise) 1

3 
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