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Sammanfattning 

Den här uppsatsen visar att valutakursen och sekundärt energipriser har en hög förmåga att 

prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ”inom sample” och ”utanför sample”. 

Uppsatsen använder VAR-modeller och hittar empiriska belägg för att energipriser påverkar 

valutakursen (EUR/USD), som även indirekt påverkar livsmedelspriser. Teoretiskt och empiriskt 

visas att export- och produktionssubventioner reducerar eller ökar de ursprungliga priseffekterna 

vid chocker i valutakursen, och introducering av dessa samband visades öka precisionen av 

prognoserna. Resultatet är intressant för policybeslut eftersom identifieringen av vad som driver 

livsmedelspriserna visar att chocker i valutakursen har en omfattande effekt på framtida 

livsmedelspriser.  
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1. Inledning 

Den extrema ökningen av råvarupriserna under det senaste årtiondet har väckt oro hos 

beslutsfattare och forskare. Trots en av de största kriserna genom tiderna har råvarupriserna stigit 

och dessutom har volatiliteten ökat kraftigt. Flertalet makroekonomiska faktorer har föreslagits 

som förklaringen till den breda ökningen av priserna. Några av dessa är den expansiva monetära 

policyn som centralbanker fört sedan krisen under 2007, den ökade likvidiseringen av 

råvarumarknaderna och ökningen av utbudet för grundläggande varor från expanderande 

marknader (Avalos, 2013). Engel och West (2005) visar att valutakursen reflekterar förväntningar 

om framtida förändringar i ekonomiska fundamentaler (räntor, produktion och utbud), och att det 

borde hjälpa den att prediktera framtida rörelser i råvarupriser. Chen et al. (2010) analyserar om 

valutakursen kan prognostisera råvarupriser och visar att relativt hög precision uppnås. Orden 

(2010) visar att de makroekonomiska faktorerna även påverkar livsmedelspriser och argumenterar 

att det troligen är förklaringen till volatiliteten under 2000talet.  

I denna uppsats tas steget bortom de markoekonomiska drivkrafterna och med fokus på 

livsmedelspriser. Eftersom marknaderna för livsmedelsprodukter kännetecknas av 

marknadsimperfektioner (subventioner, tariffer och importkvoter) och höga lagringskostnader är 

fler variabler än valutakursen relevanta att undersöka: Avalos (2013) argumenterar att eftersom stor 

del av livsmedelsprodukters marginalkostnader är energikostnader och marknaderna har 

integrerats från den ökade efterfrågan av biobränsle kan de stigande livsmedelspriserna sannolikt 

förklaras av energipriser, men hittar inget signifikant samband och menar att förklaringen är 

instabiliteter i datamaterialet. Den västerländska marknaden för jordbruksprodukter är bland de 

tyngst subventionerade marknaderna i världen och det kan visas att export- och 

produktionssubventioner sätts utefter differensen mellan inrikes och utrikes priser (Giordani et al. 

2012). Detta implicerar att valutakursen är den främsta förklaringsvariabeln, och min hypotes är att 

även export- och produktionssubventioner driver livsmedelspriserna. Vidare visar tidigare 

forskning att i Europa förklarar exportsubventioner jordbrukspriserna med ca 0-5 % (Bouamra-

Mechemache et al. 2002, Virolainen et al. 2006) och för produktionssubventioner har inga siffror 

hittats.  

De metoder som tidigare forskning använder för att analysera valutakursens och/eller oljeprisers 

förmåga att prognostisera råvarupriser är SVAR, VAR- och/eller VECM-modeller. Den tidigare 
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forskningen som analyserar makroekonomiska faktorers effekt på livsmedelspriser använder 

R/SVAR-modeller. Den tidigare forskningen som analyserar priseffekter från exportsubventioner 

använder CAPRI eller AGLINK som via ekonometriska partiella jämviktsmodeller estimerar utfall 

av policyförändringar. I den här uppsatsen är den valda metoden modifierade-VAR-modeller som 

till skillnad mot R/SVAR-modeller även kan prognostisera, och samtidigt tillåter dynamiska 

förklaringssamband utan risk för att överidentifiering uppstår från det att endogena variabler som 

inte förklarar varandra tvingar fram samband som egentligen är slumpmässiga.   

1.1 Problemformulering 

Via att öka förståelsen av de strukturella sambanden som driver livsmedelspriserna kan framtida 

förändringar predikteras, övervakas och i vissa avseenden kontrolleras. Detta har exempelvis hög 

signifikans för ”Common Agricultural Policy (CAP)” vars ena syfte är att stabilisera 

livsmedelspriserna. Det har även hög signifikans för policy eftersom det vid signifikanta samband 

mellan valutakursen, energipriser, export- och produktionssubventioner indikerar att 

makroekonomiska prognosmodeller som mäter vilken effekt policyförändringar får på 

livsmedelspriser antingen under- eller övervärderar priseffekterna.  

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga målet är analysera om valutakursen, energipriser och subventioner driver 

livsmedelspriserna  

• Vilken effekt får chocker i valutakursen och energipriser på livsmedelspriserna? 

• Förklarar strukturella samband mellan valutakursen, energipriser och subventioner framtida 

rörelser i livsmedelspriserna? 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen avgränsas subventionsstrukturen till export- och produktionssubventioner 

(interventionspriser, importrestriktioner och tariffer avgränsas).  

Länder avgränsas till Europa (28), och valutakursen till (EUR/USD).  
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2. Valutakursen och marknadens förväntningar  

För att motivera en förutseende valutakursrelation använder tidigare forskning makroekonomiska 

och finansiella modeller. I detta kapitel illustreras relationen via den klassiska makroekonomiska 

modellen av Dornbusch (1976) . I Dornbusch modell kombineras penningsmarknadens jämvikt, 

köpkraftsparitetsvillkoret och ränteparitetsvillkoret. Notera att den nominella valutakursen är lika 

med köpkraftsparitetsvillkoret och den reala valutakursen enligt  

𝑠t = 𝑝t − 𝑝t ∗ +𝑞t                                                                   (1) 

och att i finansiella marknader fås ränteparitetsvillkoret av 

            𝐸𝑡𝑠t+1 − 𝑠t  = 𝑖t − 𝑖t ∗ +𝑝r                                                          (2) 

Där 𝑝r är avvikelsen från de rationella förväntningarna av räntepariteten (riskpremium). Via att 

kombinera (1) och (2) fås att   

                          𝑠t = [𝑚t − 𝑚t ∗ −𝛾(𝑦t − 𝑦t ∗) + 𝑞t]/(1 + 𝛼) + 𝛼𝐸𝑡𝑠t+1/(1 + 𝛼)                       (3) 

Där qt är den reala valutakursen, mt och mt ∗ är inrikes och utrikes penningmängd, yt och yt ∗ är 

utrikes och inrikes produktion, och α är räntans elasticitet av penningefterfrågan. När valutakursen 

löses ut i termer av dagens och framtida fundamentaler visas återigen att den nominella 

valutakursen beror på framtida förväntade priser i qt (Chen, 2010).  

Eftersom valutakursen reflekterar förväntningar om framtida ekonomiska fundamentaler indikerar 

det att den troligen driver livsmedelspriserna.    

3. Valutakursen, energipriser och optimal subventionspolicy 

För att illustrera sambandet mellan valutakursen, energipriser och optimal subventionspolicy visas i 

detta kapitel ett exempel av hur de endogena variablerna reagerar vid chocker i valutakursen.   

Om vi antar att ett lands valuta apprecieras implicerar det att de relativa priserna på produkter i 

resten av världen faller, vilket innebär att differensen mellan inrikes och utrikes priser stiger. Detta 

leder till att importkostnader av energi faller, vilket medför lägre transport, lagrings- och 

rörelsekostnader, och inrikes livsmedelspriser faller. På motsvarande sätt medför stigande 
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energipriser att valutan i nettoexporterande länder apprecieras. I båda fallen medför apprecieringen 

att utbudet ökar och efterfrågan minskar, och det resulterar i lägre importkostnader och minskad 

exportmarknad för inrikes producenter. Med riskaversionen att skydda inrikes producenter kommer 

landet att ingripa via att öka export- och/eller produktionssubventioner. Den totala priseffekten av 

interventionen beror på sammansättningen av subventionerna som producenterna tilldelas. Med 

klassisk handelsteori kan det visas att exportsubventioner medför att inrikes priser stiger, från det 

att producenter istället för att sälja inrikes kan exportera och öka intäkterna med vad som 

överstiger differensen mellan inrikes och utrikes priser, och exportsubventionen. Det kan även 

visas att exportsubventioner i ett stort land (eller flera små) leder till fallande priser i resten av 

världen. Det andra alternativet som är produktionssubventioner innebär att producenterna får en 

subvention för varje producerad enhet och det har visat sig leda till att produktionsöverskott 

uppstår, som medför att inrikes priser faller. 

Hur kan optimal subventionspolicy härledas? Tidigare forskning av Giordani et al. (2012) 

analyserar optimal subventions/skattepolicy, men integrerar inte utbudschocker i sambandet. För att 

introducera valutakursen och illustrera förhållandet mellan två stater modifieras och simplifieras 

härledningarna. Ifall exportutbudet definieras som xi(p*+s)=a/2+b(p*+s)/2, ∀i∈[1,2] och 

importefterfrågan som m(p)=c-dp* fås att världsmarknaden hamnar i jämvikt när 

     a/2 + b(p ∗ +s)/2 = c − dp ∗                                                 (4) 

från vilket världsmarknadspriset blir  

                                                          𝑝w ∗= 𝑝ft ∗ +𝑣(𝑠1 + 𝑠2)                                                                  (5)  

Där 𝑣 = 𝑏/[2(𝑏 + 𝑑)] och 𝑝ft ∗ = (𝑐 − 𝑎)/(𝑏 + 𝑑) (eftersom det är världsmarknadspriset när 𝑠1 =

𝑠2 = 0). Av (5) och dess inre ekvationer får vi att   

               𝑠1 = (𝑎/𝑏 + 𝑝w ∗)/𝑣                                                               (6) 

Reaktionsfunktionen av land i =[1,2] fås via substitution av (6) i (5) till  

                                                  𝑠i = 𝑣(𝑎/𝑏 + 𝑝ft ∗ +𝑣s − i)/(1 − 𝑣2)                                               (7)             

Med restriktionen 𝑡i = 𝑡i-1 = t fås symmetrisk optimal subventionspolicy av   
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                                                               𝑠=𝑣(𝑎/𝑏 + 𝑝ft ∗)/(1-2𝑣2)                                                               (8)                                            

I det teoretiska sammanhanget maximerar båda staterna exportpolicy baserat på vad som 

maximerar den egna nyttan, vilket ger Nashjämvikt i (8). Av världsmarknadspriset (5) deriverat 

med avseende på utbudschockens amplitud fås att  

                                                   𝑑𝑝w ∗/𝑑𝑈 = 𝜕𝑃ft ∗/𝜕𝑈 + 𝜕𝑣/𝜕𝑈                                              (9) 

Den första delen på högersidan av (9) visar utbudschockens effekt på frihandelspriset, som 

inkluderar den sekundära effekten från energipriser. Den andra delen visar priseffekten från 

förändringen av export- och produktionssubventioner med avseende på utbudschocken.  Notera att 

vid chocker i valutakursen förändras exportutbudet och importefterfrågan (4), och således 

påverkas jämvikten (8). Notera även att det i valet av export- och produktionssubventioner infinner 

sig förlustaversion och politiska imperfektioner. 1 Detta innebär att valen av hur stater väljer att 

sätta export- och produktionssubventioner sannolikt varierar över tiden och mellan länder. 

4. Export- och produktionssubventioner och chocker i valutakursen 

I detta kapitel analyseras optimala subventionskombinationer och vilken effekt chocker i 

valutakursen får på jämvikten, och vilken effekt det får på livsmedelspriser. 

Produktionssubventioner är enligt klassisk handelsteori den välfärdsmässigt optimala metoden, 

men tenderar att i en dynamisk marknad att föra med sig produktionsöverskott och inrikes priser 

faller. Exportsubventioner är en effektiv metod för att reducera produktionsöverskott, men för att 

exportsubventioner ska få någon effekt är förutsättningen att prisgapet mot världsmarknaden täcks 

enligt   

         𝑠𝑡.  𝑝w ∗ +𝑒𝑠1  + 𝑝𝑠1 ≥ 𝑝 ∗ +𝑝𝑠1                                                     (10) 

När villkoret bryts får producenter mer av att sälja inrikes och exporten upphör för dessa varor, 

och således bör effekten från exportsubventioner vara noll. Under sådana omständigheter uppstår 

hög risk för överproduktion. Med riskaversionen att skydda inrikes producenter mot utrikes 

konkurrens i kombination med att överproduktion uppstår och villkor (10) inte håller kommer en 

1 Förlustaversion är gapet mellan prisnivån och vad som subjektivt är ”för lågt” eller ”för högt”. 
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nyttomaximerande stat vara i jämvikt först när   

     𝑝w ∗ +𝑒𝑠1  + 𝑝𝑠1 = 𝑝 ∗ +𝑝𝑠1                                           (11) 

Vid jämviktsförhållandet får producenterna lika mycket av att sälja inrikes som utrikes och 

produktionsöverskotten reduceras. Notera att det med hjälp av klassisk handelsteori kan visas att 

om exportsubventioner överstiger jämviktsförhållandet (11) leder det till välfärdsförluster.2 När 

(11) överstigs kan ökningen av inrikes priser med enkel algebraisk manipulering av (10) härledas 

till 

         𝑝w ∗ −𝑝 ∗ +𝑒𝑠1 ≥ 0                                                                 (12) 

Notera att exportsubventioner även medför en negativ priseffekt på andra länder som resultaterar i 

att 𝑝w ∗ faller med  

𝜕𝑝w ∗/𝜕𝑒𝑠1                                                                                (13) 

Från (12) och (13) härleds den totala effekten av exportsubventioner i N antal länder på 

genomsnittspriset till    

� 𝜕𝑝w ∗/𝜕𝑒𝑠 n + �(𝑝w ∗ −𝑝n ∗ +𝑒𝑠n)/𝑁                                    (14) 

Som tidigare diskuterats kommer effekten från produktionssubventioner på inrikes priser att vara 

noll när (11) satisfieras, men notera att producenterna får lika mycket av att sälja inrikes som 

utrikes och således får initiativ till att öka produktionen, och det kan leda till att 

världsmarknadspriset faller. Detta implicerar att inrikes priser kan falla trots att (11) satisfieras, 

2 Notera att när jämvikten bryts som i ekvation 11 uppstår välfärdsförluster motsvarande (-c-a), varav välfärdsomfördelningen: producenter (e+a+b+d), 

konsumenter (-a), och staten (-a-b-d-e-c).  Notera även att från (12) härleds det nya priset till; 𝑝 ∗ +(𝑝w ∗ −𝑝 ∗) + 𝑒𝑠1 = 𝑝w ∗ +𝑒𝑠1    

 Graf 1: Illustration av jämviktsförhållandet mellan export- och produktionssubventioner  
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men det förutsätter att världsmarknadspriset faller först så att jämvikten förskjuts nedåt.  

𝜕𝑝(w/n) ∗/𝜕𝑝𝑠1                                                                                (15) 

Detta visar att när jämvikten (11) håller kommer den högra delen vara lika med noll och medföra att 

inrikes och utrikes priser faller. När produktionssubventioner inkluderas härleds den totala effekten 

på genomsnittspriset till     

�(𝜕𝑝n ∗/𝜕𝑝𝑠 n)/𝑁 + � 𝜕𝑝w ∗/𝜕𝑒𝑠 n + �(𝑝w ∗ −𝑝n ∗ +𝑒𝑠n)/𝑁                      (16) 

Där den första delen visar den genomsnittliga priseffekten av det produktionsöverskott som 

uppstår i N antal länder med avseende på produktionssubventioner.  

Vid chocker i valutakursen kommer differensen mellan inrikes och utrikes priser att förändras. 

Detta leder under statiska antaganden till att exportsubventioner förändras med lika mycket som 

det relativa förhållandet förskjuts (12), men i en dynamisk marknad är det mer komplext. Vid 

kombinationer av export- och produktionssubventioner härleds effekten på inrikes priser till 

𝜕𝑝1 ∗/(𝜕𝑝𝑠/𝜕𝑣𝑥) + 𝜕(𝑝w ∗ −𝑝1 ∗ +𝑒𝑠1)/𝜕𝑓(𝑣𝑥, 𝑝𝑠)                                    (17) 3 

Där den första delen visar priseffekten från produktionssubventioner med avseende på 

valutakurschocken. Den andra delen visar priseffekten från exportsubventioner med avseende på 

förändringen av valutakursen och produktionssubventioner. Att produktionssubventioner förklarar 

exportsubventioner beror på att när produktionsöverskott uppstår leder det inte bara till att 

differensen mellan utrikes och inrikes priser förändras, utan även till att de relativa priserna till 

andra varor inom landet förändras, och således uppstår det producentförluster. För att återigen 

3
I graf 2 visas ett sådant fall där inrikes valutakursen deprecieras. Både export- och produktionssubventioner har minskat och det nya jämviktspriset är p*2  

Graf 2: Illustration av jämviktsförhållandets förändring vid valutakurschocker 
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kompensera producenterna är mer produktionssubventioner inget lämpligt alternativ, utan istället 

ökar staten exportsubventioner med lika mycket som priserna har sänkts av 

produktionssubventioner. Den totala förändringen av exportsubventioner med avseende på båda 

effekterna härleds när (11) satisfieras till  

𝜕(𝑝 ∗/ 𝑝w)/𝜕𝑣𝑥 + 𝜕𝑝 ∗/(𝜕𝑝𝑠/𝑑𝑣𝑥) = ∆𝑒s                                        (18) 

Notera att förutsättningen är att den ökade produktionen med avseende på 

produktionssubventioner även sänker världsmarknadspriset, eftersom annars kommer priserna 

enligt (11) att vara stabila. När jämviktsförhållandet (11) håller är effekten på inrikes priser från 

exportsubventioner noll, men när det bryts och villkoret av (10) satisfieras ökar inrikes priser med 

(12).  

Den totala priseffekten av förändringen i export- och produktionssubventioner med avseende på 

chocker i valutakursen härleds till  

       �(𝜕𝑝n ∗/(𝜕𝑝𝑠/𝜕𝑣𝑥))/𝑁 + �(𝜕𝑝w ∗/(𝜕𝑒𝑠 i/𝜕𝑓(𝑣𝑥, 𝑝𝑠)))                                       

+ �(𝜕(𝑝w ∗ −𝑝 ∗ i + 𝑒𝑠i)/𝜕𝑓(𝑣𝑥, 𝑝𝑠))/𝑁                                                         (19)   

Där den första delen visar priseffekten från det produktionsöverskott som uppstår av 

produktionssubventioner. Den andra delen visar exportsubventioners effekt på priserna i andra 

länder. Den tredje delen visar ökningen av inrikes priser från exportsubventioner.   

5. Översätts de teoretiska sambanden till empirisk signifikans? 

Sammanfattningsvis har följande samband identifierats: valutakursen och energipriser förklarar 

varandra, valutakursen förklarar export och produktionssubventioner, produktionssubventioner 

förklarar exportsubventioner, och samtliga av dessa förklarar livsmedelspriser. Att sambanden i 

teoretisk bemärkelse har hög signifikans innebär inte nödvändigtvis att dessa översätts till empirisk 

signifikans. Valen av hur stater väljer att sätta export- och produktionssubventioner behöver inte 

nödvändigtvis vara optimalt, andra faktorer påverkar valen som bl.a. politiska imperfektioner. I de 

kommande avsnitten analyseras bakomliggande faktorer till den historiska utvecklingen av de 

endogena variablerna i Europa. Eftersom Europa består av flera länder kommer exportsubventioner 
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som visas av (14) att sänka priserna i övriga europeiska länder och således ger (19) den totala 

priseffekten från export- och produktionssubventioner med avseende på valutakurschocker. 

5.1 Vilka faktorer förklarar den historiska utvecklingen av valutakursen, 

energi- och livsmedelspriser i Europa? 

Energi- och livsmedelspriser kännetecknades under åren 1980-2000 av hög stabilitet och låg 

volatilitet, men sedan 2001-2012 har en trend av stadigt ökande priser och volatilitet pågått. Under 

de här åren mer än fördubblades energipriserna, och livsmedelspriserna steg med en tredjedel. 

Valutakursen kännetecknades under samma period av instabilitet och föll fram tills i början av 

2000talet. Förklaringen till den låga valutakursen under 2000-2003 kan tänkas vara internetbubblan 

och recessionen som följde under 2000-2003, som medförde att dollarn ökade i värde relativt euron 

(eftersom dollarn ansågs vara en säkrare valuta). Som kan utläsas ur graf 3 avstannade den stadiga 

ökningen av energi- och livsmedelspriser under 2000-2003. När sedan valutakursen gick upp igen 

under 2002-2008 följde energi- och livsmedelspriser, för att under kommande åren 2008-2010 

sänkas i samband med att valutakursen gick ner. Troligen är förklaringen finanskrisen som uppstod 

från kollapsen av Lehman Brothers. Att priseffekten inte var lika tydlig som tidigare är sannolikt 

eftersom eurons relativa trovärdighet har ökat över tiden.      

          Graf 3: Livsmedelspriser, energipriser och valutakursen 

  
           Källa: OECD databas  

Vid inspektion av graf 3 kan det utläsas att prisutvecklingen av livsmedelsprodukter skiljer sig mot 

den av energi: chockerna är svagare och med högre volatilitet i livsmedelspriser än energipriser. I 

reala termer når både energi- och livsmedelspriser sina högsta värden under 2012, och ökningen ser 

ut att vara kraftigare än tidigare. När den efterföljande krisen från kollapsen av Lehman Brothers 

var över återhämtade sig livsmedelspriser relativt snabbt och översteg tidigare nivåer redan under 

2011.  Återhämtningen av energipriser var betydligt långsammare. Den snabbare återhämtningen av 

livsmedelspriser är förvånande, men om inte annat kan förklaringen vara att utbudet av 
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livsmedelsprodukter är mer flexibel än den av energi: utbudet av livsmedelsprodukter kan öka (eller 

minska) relativt snabbt mot en relativt låg kostnad, reagerar snabbt vid prisförändringar och medför 

att volatiliteten i livsmedelspriser ökar (Avalos, 2013). Flertalet artiklar har noterat denna ovanliga 

dynamik och föreslagit att förklaringen sannolikt är den ökade integrationen mellan olja och 

livsmedelsmarknaderna, som orsak av policy som förespråkar biobränsle i avancerade ekonomier 

(Mallory och Garvia, 2011). Min hypotes är att det även finns en annan sannolik förklaring och det 

är att den volatila valutakursen i kombination med reformationen av export- och 

produktionssubventioner amplifierade återhämtningen av livsmedelspriserna under 2008-2010.  

5.2 Vilka faktorer förklarar den historiska utvecklingen av export- och 

produktionssubventioner i Europa? 

Europas subventionsstruktur ”Common Agricultural Policy” (CAP) bildades 1963-1964. Vid denna 

period var Europa drabbat av hungersnöd och beroende av importerade jordsbruksprodukter och 

livsmedelsbistånd från USA. Det huvudsakliga målet med CAP var att via subventionering av 

jordbruket öka produktionen och uppnå självförsörjning. Det indirekta ändamålet med CAP var att 

stabilisera de interna priserna och för att uppnå detta introducerades ett antal instrument:  

• När priserna gick under ett visst minimum köpte staten upp överskotten, vilket pressade upp 

priserna.  

• Marknaden skyddades av tariffer och restriktioner att endast importera varor som inte kan 

produceras effektivt inom Europa. 

Utfallet var att produktionen ökade och Europa blev alltmer oberoende av import och 

livsmedelsbistånd. Den ökade produktiviteten ledde snart till produktionsöverskott, som aktiverade 

den första interventionen och överskotten köptes upp, och detta medförde att priserna stabiliserades. 

För att hålla lagringskostnaderna låga och långsiktigt hantera denna problematik introducerades 

exportsubventioner. Europa blev en av de största exportörerna av jordbruksprodukter, vilket bidrog 

till konflikter med USA, som kontrade med egna exportsubventioner och världsmarknadspriserna 

pressades ytterligare (OECD,2000a). För att förstå förändringen av export- och 

produktionssubventioner efter 1992 är det av vikt att veta att i och med ökade internationella 

konflikter och kostnader av interventioner reformerades CAP 1992. Detta innebar övergång från 

exportsubventioner till produktionssubventioner, och för att minska produktionsöverskott kopplades 
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produktionssubventioner till fler faktorer än produktion. En annan bakomliggande faktor till 

reduceringen av exportsubventioner kan ha varit att gapet mellan inrikes priser och utrikes priser 

hade minskat som orsak av valutakursförändringar, och en mindre andel exportsubventioner 

krävdes för att täcka gapet (OECD,2000a).   

Notera att trenden av minskade exportsubventioner i sin helhet sannolikt förklaras av ökade 

direkta subventioner och att euron hade minskat i värde relativt dollarn (ERS 2001). I dagens läge 

används subventioner för att skydda inrikes producenter mot utrikes producenter med lägre 

kostnader, och vid extrema väder som kan medföra volatilitet i intäkterna (Johansson et al, 2006). 

Eftersom Europeiska lantbrukare har avancerad teknik och vädret är relativt stabilt är den 

sistanämnda faktorn som en försäkring inför potentiella naturkatastrofer och har över ett historiskt 

perspektiv haft liten relevans.  

                                Graf 4: export- och produktionssubventioner 

 

                                 Källa: OECD databas  

6. Metod 

I kapitel 2-5 identifieras det hur sambanden av de endogena variablerna förhåller sig till ”seemingly 

unrelated regression (SUR)”. För att modellera sambanden används modifierade-VAR-modeller. 

Det första steget efter det att förklaringssambanden har formulerats är att bestämma laglängder, som 

görs via att inspektera autokorrelation i residualerna och med hjälp av olika informationskriterier. 

För att sedan få ett perspektiv av variablernas kapacitet att prognostisera används Grangers 

kausalitetstest som mäter om tidigare observationer av en variabel hjälper till att prediktera framtida 

observationer av en annan variabel. När modellerna har valts används impulsresponsfunktionen för 

att empiriskt analysera hur de endogena variablerna reagerar vid chocker i valutakursen och 

energipriser. Vidare prognostiseras modellerna inom och utanför sample, vilket visar hur mycket 

information de strukturella systemen generar om framtida rörelser i livsmedelspriser. För att sedan 

utvärdera prognosernas precision krävs det en referensmodell och eftersom ”Random walk” är 
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flitigt använd i tidsskrifter används den även i den här uppsatsen. För att jämföra prognoserna med 

mer exakta medel än att studera grafer används olika beräkningsmetoder av prognosfel (RMSE, 

MAPE och MAE).   

De endogena variablerna som används är livsmedelspriser, energipriser, valutakursen(EUR/USD), 

export- och produktionssubventioner. Datamaterialet av export- och produktionssubventioner kunde 

endast inhämtas i årsdata, medan övriga var tillgängliga i både kvartals- och årsdata. Detta hanteras 

via att prognostisera de strukturella sambanden mellan energipriser, valutakursen och 

livsmedelspriser med kvartalsdata, vilket visar det ofullständiga sambandets förmåga att prediktera 

framtida rörelser i livsmedelspriser med högre signifikans (exklusive export- och 

produktionssubventioner). Som fortsättning analyseras det om introducering av export- och 

produktionssubventioner ökar precisionen av prognoserna i årsdatamodeller. Vidare analyseras det 

om export- och produktionssubventioner förklarar den höga volatiliteten i livsmedelspriser under de 

senaste finanskriserna, via att undersöka om precisionen av prognoserna ökar i 

kvartalsdatamodeller: årsdatan för export- och produktionssubventioner transformeras till 

kvartalsdata med kvadratisk konvertering i eviews. Notera att med transformerade datamaterial är 

estimaten ointressanta under perioder då valutakursen är instabil, men under stabila perioder ges 

värdefull information och detta satisfieras för finanskriserna under 2001-2003 och 2007-2011.   

6.1 Hur konstrueras modellerna? 

Den vanliga VAR-modellen beskriver evolutionen av k antal endogena variabler baserat på deras 

egna laggar och laggarna av andra variabler i modellen. Problematiken med denna är att när en eller 

flera ekvationer har avvikande förklaringssamband som medför skillnad av de endogena 

ekvationernas variabler (inklusive olika laglängder) estimerar modellen samband som egentligen är 

slumpmässiga, och leder ofta till överidentifiering av systemet.  Flertalet artiklar har publicerats 

som föreslår metoder för att hantera detta, och de vanligaste av dessa är att sätta restriktioner på 

variabler i VAR-modellen eller reducera koefficienterna till noll för irrelevanta samband 

(Robertson et al. 1999). För att analysera strukturella chocker från impulsresponsfunktionen finns 

det en del kommersiella metoder som exempelvis SVAR och RVAR. Notera dock att dessa metoder 

inte kan hantera prognoser, och således krävs det icke-kommersiella metoder. När modellen 

formuleras med olika förklaringssamband och/eller laglängder kallas metoden modifierad-VAR och 

estimeringsmetoden är SUR. Med estimeringsmetoden SUR kan hänsyn tas till eventuell 
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korskorrelation och estimaten kan viktas över tiden, men det krävs att dataserierna är 

kovariansstationära. 

I uppsatsen används fem modifierade-VAR-modeller och dessa presenteras i vektorform som 

                                                                 Zpt  = γ + ∑ δZt-i +  εt                                                                       (20) 

Den första prognosmodellen (modell 1) som analyserar om sambanden mellan energipriser och 

valutakursen predikterar livsmedelspriser formuleras som 

 Zt =  �
LPt

Vkt

EPt

� ,  γ = �
θ1

θ2

θ3

� 

                                                     δ= �
δ11

0
0

δ12

δ22

δ32

δ13

δ23

δ33 
� ,  εt = �

εt1

εt2

εt2

�                 

Den andra och tredje prognosmodellen (modell 2 och 3) som analyserar om exkludering av de icke-

kausala sambanden (valutakursen till energipriser och energipriser till livsmedelspriser) ökar 

precisionen av prognoserna formuleras som 

Zt =  �
LPt

Vkt

EPt

� ,  γ = �
θ1

θ2

θ3

� 

                                                     δ= �
δ11

0
0

δ12

δ22

0

0
δ23

0 
� ,  εt = �

εt1

εt2

0
�                 

Den fjärde prognosmodellen (modell 4) som analyserar om introducering av export- och 

produktionssubventioner ökar precisionen av prognoserna formuleras som 

Zt =  

⎝

⎛

LPt

ESt

PSt

Vkt

EPt⎠

⎞ ,  γ =

⎝

⎛
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                                                   δ=
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⎜
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0
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0
0
0
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0
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δ44

δ15

0
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  0   0  0  δ54δ55⎠

⎟
⎞

,  εt = �

εt1

εt2

εt3

εt4

εt5

�                 

Den femte prognosmodellen (modell 5) som analyserar om export- och produktionssubventioner 

förklarar volatiliteten i livsmedelspriserna under finanskriserna (med det konverterade 

datamaterialet) formuleras som 
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Zt =  
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⎛
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När modellerna har formulerats bestäms laglängder, som görs via att analysera autokorrelation i 

residualerna och olika informationskriterier.  Det är eftersträvansvärt att välja laglängder som 

minimerar prediktionsfelet, men med försiktighet då överidentifiering kan uppstå. 

Enstegsprognosers prediktionsfel är determinerat av kovariansmatrisens residual och ett antal 

informationskriterium har utvecklats utifrån det (Lüetkepohl, 2005). Några av de mest populära är 

AIC (Akaikes Information Criterion), HQ (Hanna-Quinn criterion) och SC(Schwarz criterion). Vid 

jämförelse av dessa kan det sägas att AIC tenderar att asymptotiskt överestimera processens 

laglängd med positiv sannolikhet medan HQ och SC är mer konsistent om sanna p är lägre eller lika 

med pmax (Lüetkepohl 2007). Notera att dessa informationskriterier endast är hjälpmedel, i praktiken 

är det för att hitta reala effekter nödvändigt att även analysera autokorrelationen i residualerna.  

När modellerna har formulerats och estimerats är det av vikt att försäkra sig om att processerna är 

stabila eftersom annars tenderar modellen att generera irrelevanta estimat. Processerna av (20) är 

stabila när vektorns introverta polynom ligger inom enhetscirkeln, vilket är simultant med att 

samtliga egenvärden av δ är lägre än 1 i modulerna (Tsay, 2002). 

6.2 Grangers kausalitet 

För att utvärdera variablernas förmåga att prognostisera är det av vikt att testa om olika laggar av en 

variabel hjälper till att prediktera de andra variablerna.  

Om Yj  inte Granger orsakar Yi   ⇔ Alla koefficienter i (20) för δij(Y) är lika med noll.   

Således om valutakursen med hög signifikans ökar prognosernas precision av livsmedelspriser, 

Granger orsakar valutakursen livsmedelspriser. Det som Grangers kausalitet mäter är om tidigare 

observationer av en variabel hjälper till att prediktera framtida observationer av en annan variabel.  

Sambanden som testas är de som presenterats i vektorerna (20) för modell 1-5.  
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6.3 Impulsresponser 

För att empiriskt analysera hur chocker i valutakursen och energipriser påverkar de strukturella 

systemen används impulsresponsfunktionen (IRFS). Den vanliga metoden för att generera IRFs 

involverar icke-linjära funktioner av VAR-parametern(horisonter högre än 1). När datamaterialet 

är perfekt anpassat är metoden optimal för alla horisonter och om inte kommer utfallet att vara 

bias. När horisoneten ökar, är biasen sammanbundet med de estimerade VAR-parametrarna och 

icke-linjäriteten av VIRF, men för k=1 ges optimala IRFS. Stock och Watson (1999) visar att om 

modellen är felspecificerad ger proceduren trovärdiga IRFS för en period framåt, som uppnår 

högre precision än konkurrerande icke-linjära metoder. Men eftersom datamaterialet i några av 

fallen endast har ett fåtal observationer kan detta ofta leda till bias av de autoregressiva 

parametrarna, och således är estimaten osäkra (Pope 1990).   

Det finns tre traditionella metoder för att estimera konfidensintervall i IRFS. De asymptotiska 

konfidensintervallen är den enklaste metoden och beror på expansionen av den asymptotiska 

distributionen av impulsresponsens estimat. Den andra metoden är bias-korrigeringsmetoden 

bootstrap av Kilian (1998). Den tredje metoden är Monte Carlo-metoden som involverar 

simulering av posteriori distributionen av impulsresponser, med restriktioner av tidigare 

observationer.  Från ett klassiskt perspektiv har dessa metoder endast asymptotisk korrekthet, men 

den sistnämnda metoden har modifierats av Sims och Zha (1999) och ger konkurrenskraftiga 

resultat. Eftersom det har krävts egen kodning estimeras dessa med asymptotiska 

konfidensintervall. 

6.4 Prognoser  

En relativt vanlig och robust metod för att jämföra modeller är prognoser ”utanför sample”. 

Metoden är att prognostisera beroendevariabeln h-steg framåt via att använda vektorn av 

förklaringsvariablerna δt. Om h>1 är den begränsade prognoshorisonten och P är antalet 

kommande predikteringar ”utanför sample”, och prognoserna är baserade på vektorn som är 

estimerad med data upp till R-1, där den sista predikteringen är baserad på en parameter estimerad 

med data upp till R+P-1=T, fås att R+ P + h -1 =T+h är storleken av möjliga observationer (Rossi, 

2009). Detta medför att vid prognoser ”inom sample” är vektorerna konstanta, medan vid prognoser 

”utanför sample” sätts restriktioner på observationerna och således förändras vektorerna över tiden. 
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Av denna anledning är prognoser ”utanför sample” inte lika ofta drabbade av överidentifiering som 

prognoser ”inom sample” och är mer robusta mot felspecifikationsproblem.   

6.5 Utvärderingsmetoder av prognosfel 

För att utvärdera modellerna krävs det en referensmodell och eftersom ”Random walk” är flitigt 

använd i tidsskrifter är det lämpligt att använda den. ”Random walk” används för att analysera om 

modellerna uppnår högre precision än slumpen och är egentligen bara att x-axeln inte återspeglar 

någon förändring enligt yt - yt-1   =a+ εt .  

Vid jämförelse av prognoser mellan olika modeller är det av vikt att veta att slutsatser som dras av 

prognoser ofta kan variera för identiska data, eftersom olika beräkningsmetoder baseras på olika 

termer som medför att dessa många gånger visar på olika utfall. Av denna anledning är det för att 

uppnå hög signifikans viktigt att analysera utfallet med olika metoder.  Jag har valt tre olika mått 

som tillsammans ger ett brett perspektiv. MAPE (21) mäter prognosfelet i termer av procentuella 

fel, måttet är invariant mot skalor som vid variationer över tiden, och är enhetsfritt. MAE (22) mäter 

distansen av prognosfelet utan att beakta positiva eller negativa fel. RMSE (23) mäter roten ur 

prognosfelet. Stora variationer från det sanna värdet har en större effekt på RMSE, vilket visar att 

höga RMSE relativt till MAE, desto större är variationen av prognosfelen.  Kombinationen av 

måtten ger information om dynamiken av de prognoser som modellerna genererar och kan användas 

för att avgöra vilken modells prognoser som uppnår högst precision. 

MAPE=
1
N �

|yt-yi|
yi

N

i=1
*100                                                                 (21) 

 

MAE= �
|yt-yi|

N

N

i=1
                                                                         (22) 

 

RMSE=��
(yt-yi)2

N

N

i=1
                                                                      (23) 

Där N är antalet prognostiserade observationer, och yt - yi är differensen mellan det sanna och 

predikterade värdet.   
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7. Data 

I detta kapitel beskrivs hanteringen av datamaterialet från insamling till bearbetning.  

7.1 Datainsamling  

Datamaterialet inhämtas från ”OECD Agricultural Database” och avgränsas via att endast 

inkludera intervallet 1992(/6)-2012, omfattande aggregerade data för livsmedelspriser (PPI) 

(kvartals- och årsdata) 2010=100 för OECD – Europa (kvartals- och årsdata), 

valutakursen(EUR/USD) (kvartals- och årsdata), energipriser (kvartals- och årsdata), export- och 

produktionssubventioner (årsdata).  

7.2 Databearbetning 

Eftersom samtliga datamaterial är aggregerade inflationsjusteras dessa via att vid varje tidpunkt 

dela med CPI (2010=100) och multiplicera med 100 för att få i samma mått. Vid inspektion av 

graf 5 är det givet att varianserna är höga och således måste serierna logaritmeras. Notera att det 

finns en del extrema avvikare. Min tolkning är att detta inte är ett problem eftersom laglängderna 

av förklaringssambanden fångar upp effekterna, varav variablerna förklarar varandra. Det vore 

enligt min bedömning ett misstag att ta bort dessa eftersom relevant information går förlorad. 

        Graf 5: (100/CPI)*(Loggade serierna) 

 

Eftersom serier med liknande trend kan leda till spuriosa regressioner som innebär missvisande 

korrelation av trenden som utgör det signifikanta sambandet är det för att få korrekta skattningar 

av vikt att försäkra sig om vilken integrationsordning variablerna har. I de nominella serierna 
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räckte det med att inspektera graferna, men eftersom det är mindre tydligt vid förstadifferensen 

används för att styrka att serierna är I(1) ADF-test. Den generella strategin är till skillnad från DF-

test att laggade differenser läggs till som ∆yt − 1, … , ∆yt − n och inkluderas i regressionen så att 

residualen är ”white noise” enligt 

∆yt = δ∆yt − 1 + � 𝛼i∆𝑌t − i + 𝜀t

𝑛

𝑖=1

 

H0: δ = 0 

För att få korrekt specifikation av testet inspekteras graferna för att avgöra huruvida det krävs en 

konstant och/eller trendvariabel. Av graferna är det tydligt att alla serier ligger över 0.00 och 

således krävs det en konstant.  

       Tabell 1: ADF test med optimala laglängder 

 t-adf        t-prob… 
dloglivsmedelspriser -5.011127 0.0009 

dlogenergipriser -5.379049 0.0003 
dlogproduktionssubventioner    -5.889406  0.0001 

dlogexportsubventioner      -4.122746  0.0054 
dlogvalutakurs(EU/USD)       -3.376221  0.0254 

         Kritiska värden för ADF test: 1% (-2.68), 5%(-1.96), 10%(-1.6) 
         Kritiska värden för ADF test med intercept: 1% (-3.76), 5%(-3.00), 10%(-2.64)    

I tabellen visas t-värden för den optimala laglängden vid ADF-testet. Den laglängd som ansetts 

vara ”optimal” vad gäller sammanställningen baseras på när autokorrelationen har försvunnit, som 

grundas i när durbinwatson värdet är nära 2 och AIC värden. Resultatet av ADF-testet indikerar att 

serierna är stationära i den första ordningen I(1).  

8. Driver valutakursen och energipriser livsmedelspriserna? 

I detta kapitel analyseras de strukturella sambanden mellan valutakursen, energipriser, och 

livsmedelspriser. Den första modellen (modell 1) specificeras enligt sambanden som identifierats i 

den teoretiska analysen. Notera att dessa innefattar hypotesen om dubbel kausalitet mellan 

energipriser och valutakursen, varav båda har envägskausalitet till livsmedelspriser. Den andra 

modellen (modell 2) exkluderar sambanden som inte uppvisat signifikant kausalitet: valutakursen 

till energipriser och energipriser till valutakursen.  
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8.1 Grangers kausalitetstest 1 

Av resultatet från Grangers kausalitet visas det att kausaliteten endast är signifikant från 

energipriser till valutakursen. Tidigare forskning har diskuterat kring möjliga orsaker och det finns 

en del väl underbyggda resonemang: vad gäller sambandet från valutakursen till råvarupriser har 

det noterats i tidigare studier av Chen et al. (2010) som analyserar valutakursens förmåga att 

prognostisera råvarupriser, och när instabiliteten har reducerats visades att valutakursen är 

signifikant på 5 % nivån. Avalos (2013) argumenterar att den svaga kausaliteten från energipriser 

till livsmedelspriser sannolikt förklaras av chockerna i oljepriserna under 2008 som var högre än 

för livsmedelspriser och eftersom oljepriserna hade stadigare återhämtning uppstår ”bias” resultat 

av kausaliteten. Enligt mitt egna resonemang kan den svaga kausaliteten från valutakursen till 

energipriser troligen förklaras av valutakursens instabilitet under 2000-2004 och 2006-2010, då 

dessa i flera fall gick i fel riktning mot varandra.    

  Tabell 2: Grangers kausalitet  

    
    

 Null Hypotesen:           Obs F-stat Prob.  
        

 Dlogvalutakurs Granger orsakar inte Dloglivsmedelspriser      67  2.09761 0.1475 

        
Dlogenergipriser Granger orsakar inte Dloglivsmedelspriser      67  0.75627 0.7745 

    
 Dlogenergipriser Granger orsakar inte Dlogvalutakurs      67  5.46423 0.0194 

        
 Dlogvalutakurs Granger orsakar inte Dlogenergipriser      67  0.12366 0.7251 

8.2 Empirisk analys av modell 1 och 2 

Med impulsresponsfunktionen av modell 1 analyseras det hur chocker i energipriser påverkar 

valutakursen och livsmedelspriser, och det visas att de icke-kausala sambanden har empirisk 

relevans och det ger upphov till ännu en hypotes: om den ökade volatiliteten i prognoserna av 

modell 1 går i korrekt riktning relativt modell 2 kan sambanden underbyggas empiriskt. 
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Graf 6: Impulsresponser av de endogena variablerna vid chocker i energipriser och valutakursen (en 

standardavvikelse) från modell 1 

 

 

       I graferna visas punktförändringar för respektive kvartal från en exogen chock i energipriserna och valutakursen med 

95 procent konfidensintervall med asymptotiska beräkningar över 10 kvartal. Alla variabler är i loggade första differensen 

och visar approximativt procentuella förändringar.  

Vid inspektion av graf 6 kan det utläsas att när energipriser stiger med 3.5% medför det 

efterföljande effekter från 0.15% till 0.1% i avtagande takt mellan kvartal 2-7. Den initiala 

chocken i energipriser medför att livsmedelspriser faller med 0.0013%, och med efterföljande 

effekter från 6.07E-0.5% till 2.88E-0.5% i avtagande takt mellan kvartal 5-10. Den initiala 

chocken i energipriser medför att valutakursen deprecieras med 0.6% i kvartal 4, och med 

efterföljande effekter från 0.4% till 0.01% i avtagande takt mellan kvartal 4-10. Vidare kommer 

den initiala effekten från valutakursens depreciering i kvartal 7 och livsmedelspriser ökar med 

0.0015%, och med efterföljande effekter från 0.001% till 2.31E-0.5% i avtagande takt mellan 

kvartal 7-10.   

För att analysera impulsresponsfunktionens dynamik oberoende av de icke-kausala sambanden 

visas i graf 7 impulsresponser från chocker i energipriser av modell 2 som exkluderar de icke-

kausala samband ur modellen.   
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Graf 7: Impulsresponser av de endogena variablerna vid chocker i energipriser och valutakursen (en 

standardavvikelse) modell 2 

 

 

       I graferna visas punktförändringar för respektive kvartal från en exogen chock i energipriserna och valutakursen med 

95 procent konfidensintervall med asymptotiska beräkningar över 10 kvartal. Alla variabler är i loggade första differensen 

och visar approximativt procentuella förändringar. 

Notera att effekten från chockerna i energipriser till skillnad mot modell 1 endast uppkommer från 

det att valutakursen påverkas som inträffar vid kvartal 6: effekterna är stabilare, svagare och har 

lägre volatilitet, varierande från 0.6% till 0.2% i avtagande takt mellan kvartal 5-12.    

8.3 Prognostisering av livsmedelspriser med modell 1 och 2 

I detta avsnitt analyseras det om valutakursen och energipriser kan prognostisera framtida rörelser i 

livsmedelspriser. För att få robusta resultat prognostiseras modellerna ”inom sample” och ”utanför 

sample” (se appendix B för prognoserna ”inom sample”). Notera att vid prognoser ”inom sample” 

drar modellen nytta av alla observationer i datamaterialet och det kan medföra överidentifiering i 

det att modellen fångar upp samband som egentligen är slumpmässiga. Prognoser ”utanför sample” 

är en mer realistisk metod som sätter restriktioner på tidigare värden av datamaterialet och är av den 

anledningen mer robust mot felspecifikationsproblem. Resultatet visar att den ökade volatiliteten 

från de icke-kausala sambanden tenderar att gå i ”fel” riktning mot det faktiska utfallet och således 

hittas inga empiriska belägg för att de icke-kausala sambanden driver livsmedelspriserna.  
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                          Graf 9: Ettårsprognoser ”utanför sample” av modell 1 och 2 

 

                  I figurerna visas realiserade värden av livsmedelsprisindex (betecknat som ”faktiska utfallet”), prognostisering 

”inom och utanför sample” av teoretiskt formulerade modellen (betecknat som ”modell 1”) och prognostisering ”inom och 

utanför sample” av optimerade modellen (betecknat som ”modell 2”).  

   Tabell 3: Prediktionsfel ”utanför sample” 
  

       Modell 2      Modell 1  Random walk 
      

RMSE                   1,06E-10        1,50E-10  5,63E-10  
MAPE                   53,38273       52,56395 230,8587 
MAE                      0,000531       0,005442 0,006821 

   

Vid inspektion av graferna kan det utläsas att prognoserna från modell 1 har högre volatilitet än 

modell 2, varav den högre volatiliteten slår fel i de flesta av fallen. Reaktionen är långsam vid de 

volatila svängningarna, men båda modellerna tenderar att fånga upp hastigheten efter den andra 

perioden av chocken. Beräkningsmetoderna ger tydligare och mer konsistenta resultat: RMSE och 

MAE indikerar att den modifierade modellen (modell 2) uppnår högst precision, och MAPE att den 

teoretiskt formulerade modellen (modell 1) med relativt små marginaler uppnår högst precision. 

Eftersom differensen mellan MAE och RMSE är högre i modell 2 än modell 1 innebär det att 

variationen av prediktionsfelen är högre i modell 2. Förklaringen är att prognoserna av modell 1 har 

högre volatilitet som medför ”övervärdering” eller ”undervärdering” av det sanna värdet och 

således jämnas prediktionsfelen ut.    
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9. Driver export- och produktionssubventioner livsmedelspriserna? 

I kapitel 8 visades att valutakursen och energipriser innehåller information om framtida rörelser i 

livsmedelspriser. Dock hittades likt den tidigare forskningen inget empiriskt belägg för att den 

direkta effekten från energipriser till livsmedelspriser är signifikant, men det hittades 

envägskausalitet från energipriser till valutakursen, och valutakursen till livsmedelspriser.  

I detta kapitel analyseras det om introducering av export- och produktionssubventioner ökar 

precisionen av prognoserna, och således styrker den teoretiska diskussionen i kapitel 2-5. Vid 

identifieringen av den optimala årsdatamodellen var något förvånande att prognosernas precision 

vid introducering av de nya sambanden var högst i modell 1. Troligen är förklaringen att det vid 

exkludering av energipriser ökar den oidentifierade volatiliteten och det blir svårare för 

estimeringsmetoden att identifiera de reala sambanden ur datamaterialet.  

9.1 Grangers kausalitetstest 2 

För att analysera om datamaterialet av export- och produktionssubventioner innehåller information 

som satisfierar de kausala sambanden på sådant vis som de teoretiska sambanden förutspår i 

kapitel 2-5 testas dessa med Grangers kausalitet. Med beaktning av det låga antalet observationer 

måste det sägas att resultatet är över förväntan och sambanden har sannolikt empirisk relevans.  

Tabell 4: Grangers kausalitet 2  

    
    

 Null Hypotesen: Obs F-static Prob.  
        

 Dlogexportsub does not Granger Cause Dloglivsmedelspriser  20  4.41967 0.0507 

        
 Dlogproduktions… does not Granger Cause Dloglivsmedelspriser  20  5.48297 0.0316 

    
 Dlogproduktionssub… does not Granger Cause Dlogexportsub…  20  2.27174 0.1501 

        
 Dlogvaxelkurs does not Granger Cause Dlogexportsubventioner  20  0.82698 0.3759 

    
 Dlogvaxelkurs does not Granger Cause Dlogproduktionssub…  20  3.78644 0.0684 

        

 

 

28 
 



 

9.2 Empirisk analys av modell 4 

Med impulsresponsfunktionen av modell 4 analyseras det hur chocker i valutakursen påverkar de 

andra endogena variablerna. Det visas mer eller mindre att modellens impulsresponser rör sig på 

sådant vis som de teoretiska sambanden förutspår. 

Graf 10: Impulsresponser av de endogena variablerna vid chocker i valutakursen (en standardavvikelse) från 

modell 4 

 

       I graferna visas punktförändringar för respektive år från en exogen chock i energipriserna och valutakursen med 95 

procent konfidensintervall med asymptotiska beräkningar över 10 kvartal. Alla variabler är i loggade första differensen och 

visar approximativt procentuella förändringar. 

Vid inspektion av graf 10 kan det utläsas att en appreciering av valutakursen med 4.3% medför 

efterföljande effekter från 0.02% till 3.89E-03% i avtagande takt mellan kvartal 2-5. Detta medför 

att produktionssubventioner ökar vid det andra året med 3.4%, och efterföljande effekter för åren 

3-5 med -1.4%, 0.8% och 0.003%. Exportsubventioner ökar med 4.5%, och efterföljande effekter 

för åren 3-5 med 8%, -2% och 1.3%. Livsmedelspriserna ökar under det andra året från den initiala 

valutakurschocken med 0.3%, och efterföljande effekter för åren 3-5 med -0.4%, 0.006% och -

0.049%. 

Den teoretiska tolkningen är att när valutakursen apprecieras använder Europa kombinationer av 

export- och produktionssubventioner för att kompensera producenterna. Notera att andelen export- 

och produktionssubventioner varierar för olika varor, och sannolikt satisfierar inte alla varor 

villkoret av (11) och det kan tänkas vara av politiska orsaker. Europa är hårt pressade att minimera 

andelen exportsubventioner på sådana varor som produceras i tredjevärlden, och försöker istället att 

använda produktionssubventioner (OECD, 2002a). Att exportsubventioners efterföljande effekter är 

nästan det dubbla mot den direkta effekten är inte förvånande, om inte annat för att när 
29 
 



 

produktionssubventioner ökar och (11) inte satisfieras för vissa varor medför det att 

produktionsöverskott uppstår, och för att hantera detta under de kommande åren ökar beslutsfattare 

exportsubventioner till minst sådan nivå att (11) satisfieras för dessa varor. Notera att resonemanget 

håller eftersom när valutakursen apprecieras leder det inte bara till att differensen mellan inrikes och 

utrikes priser förändras, utan även till att de relativa priserna till andra varor inom Europa förändras 

och således uppstår det enorma producentförluster som måste kompenseras.    

Eftersom produktionssubventioner sänker livsmedelspriser ger det antydning om att försök att 

koppla subventionerna till fler faktorer än produktion varit mer eller mindre ineffektiva. Ett försök 

till att analysera resultatet är att producenternas produktion under det första året är oelastisk av 

tekniska orsaker och således kan producenterna inte anpassa sin produktion förens vid det andra 

året, och följaktligen sänks livsmedelspriserna från det produktionsöverskott som uppstår. Vad 

gäller exportsubventioner är det mer svårtydligt eftersom priseffekten påverkas av hur dessa 

distributeras mellan länder inom Europa. Det visade sig att exportsubventioners effekt är negativ 

med signifikans på 5 % nivån. Notera att detta kan motiveras teoretiskt eftersom Europa är en 

sammanställning av flera länder med varierande distribution av export- och 

produktionssubventioner och således fås den totala effekten på livsmedelspriserna av (19). 

9.3 Prognostisering av livsmedelspriser med modell 3 och 4 

I detta avsnitt analyseras det om export- och produktionssubventioner innehåller information om 

framtida rörelser i livsmedelspriser. Resultatet från prognoserna ”inom sample” visar att dessa kan 

prediktera livsmedelspriser, medan vid prognoser ”utanför sample” uppnår alla modeller liknande 

precision och således bekräftas inte sambandet. Notera att eftersom antalet observationer är extremt 

få medför detta troligen att det är prognoserna ”inom sample” som ger mest relevanta resultat: för 

att prognoserna ”utanför sample” ska ha högre relevans krävs det betydligt fler observationer.  
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                           Graf 12: Ettårsprognoser ”inom sample” av modell 3 och 4 

           
                              Graf 13: Ettårsprognoser ”utanför sample” av modell 3 och 4 

 

                   I figurerna visas realiserade värden av livsmedelsprisindex (betecknat som ”faktiska utfallet”), 

prognostisering ”utanför sample” av modellen som introducerar export- och produktionssubventioner (betecknat som 

”modell 4”) och prognoser  ”utanför sample” med endast valutakursen och energipriser (betecknat som ” modell 3”).  

   Tabell 5: Prediktionsfel ”inom sample” (2000-2012) 
  

             Modell 4(inkl. sub…)  Modell 3(exkl. sub…)      Random walk 
      

RMSE                    2.52E-08  8.55E-08  8.47E-08 
MAPE                   43.73032  72.808  75.890 
MAE                      0.014194  0.020260  0.020320 

    

 
 Tabell 6: Prediktionsfel ”utanför sample” (2000-2012) 

  

            Modell 4(inkl. sub…)  Modell 3(exkl. sub…)      Random walk 
      

RMSE                    2.29E-07          6.16E-07   1.01E-07 
MAPE                   43,00286         54,28872    68.50828 
MAE                      0,021806          0,026786    0.021582 
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Vid inspektion av graf 12 som visar prognoserna ”inom sample” kan det utläsas att prognoserna 

från modell 4 följer de sanna rörelserna i framtida livsmedelspriser med relativt sett högre 

precision än modell 3, varav det framförallt är export- och produktionssubventioner som förklarar 

rörelserna. Vid inspektion av graf 13 som visar prognoserna ”utanför sample” är rörelserna 

oberäkneliga och modellernas volatilitet är högre. Beräkningsmetoderna ger tydligare och mer 

konsistenta resultat: RMSE, MAPE och MAE visar att vid prognoser ”inom sample” är det den 

modifierade modellen (modell 4) som uppnår högst precision. Vid prognoser ”utanför sample” är 

precisionen för modellerna relativt lika: MAPE visar att modell 4 uppnår högst precision, medan 

RMSE och MAE visar att ”Random walk” uppnår högst precision.  Detta indikerar att vid 

prognoserna ”utanför sample” uppnås inte högre precision än ”Random walk” och således genererar 

processerna information som presterar sämre än slumpen.  

10. Förklarar export- och produktionssubventioner volatiliteten i 
livsmedelspriserna under finanskriserna? 

I detta kapitel konverteras det årliga datamaterialet av export- och produktionssubventioner till 

kvartalsdata och utgångspunkten är modell 2 som introduceras av export- och 

produktionssubventioner. Vidare krävs det eftersom datamaterialet är konverterat att 

förändringarna i valutakursen är relativt stabila under en längre period (antingen neutralt, negativt 

eller positivt). Detta satisfieras för finanskriserna under 2001-2003 och 2007-2012 (bilaga 6 visar 

hur serierna har modifierats). Notera att eftersom serierna är konverterade förväntas signifikansen 

trots dessa återgärder bli extremt låg, men har korrekta riktningar och genererar således 

information som är av relevans.   

10.1 Empirisk analys av modell 5 

Av att analysera impulsresponser från modell 5 med avseende på chocker i valutakursen ger det en 

andra grund för att analysera hur export- och produktionssubventioner förändrades vid de stora 

valutakurschockerna under finanskriserna.  
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       Graf 14: Respons av endogena variabler till chocker i valutakursen (en standardavvikelse) modell 5 

 

       I graferna visas punktförändringar för respektive år från en exogen chock i energipriserna och valutakursen med 95 

procent konfidensintervall med asymptotiska beräkningar över 10 kvartal. Alla variabler är i loggade första differensen och 

visar approximativt procentuella förändringar. 

Vid inspektion av graf 8 kan det utläsas att vid appreciering av valutakursen med 4.3% uppstår 

efterföljande effekter från 8% till 3.16E-08% i avtagande takt mellan kvartal 1-10. Vidare ökar 

produktionssubventioner med 0.14% i kvartal 4, med efterföljande effekter från 0.029% till 

01.01E-0.6% i avtagande takt mellan kvartal 4-10. Exportsubventioner minskar med 1.1% i kvartal 

4, med efterföljande effekter från 0.012% till 1.14E-0.5% i avtagande takt mellan kvartal 4-10. 

Vid kvartal 4 kommer den initiala effekten från valutakursen och livsmedelspriserna faller med -

0.0179%, med efterföljande effekter från 0.0348% till 0-5.64E-05% i avtagande takt mellan 

kvartal 5-7, och faller igen med -0.014% till -0.0104% mellan kvartal 7-10.  

Om inte annat är förklaringen till att exportsubventionerna faller med -1.1% i kvartal 4 ett felaktigt 

identifierat samband från det att datamaterialet är konverterat, men minskningen kan även förklaras 

av subventionsstrukturens reformation som innebar att produktionssubventioner kopplades till fler 

faktorer än produktion, som ledde till att exportsubventioner kunde minskas. Eftersom 

produktionssubventioner har en mer omfattande effekt än exportsubventioner får dessa osäkerheter 

inte speciellt stor inverkan på utfallet och modellen kan användas för att analysera ändamålet. 

10.2 Prognostisering av livsmedelspriser med modell 5 och 2 

I detta avsnitt jämförs modellen som introducerats av export- och produktionssubventioner (modell 

5) med prognoserna inom avsnitt 8.3, via att analysera om export- och produktionssubventioner 
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ökar precisionen av prognoserna under finanskriserna: 2001-2003 och 2007-2011. Resultatet visar 

att en stor del av volatiliteten troligen förklaras av export- och produktionssubventioner, som kan 

utläsas ur grafen reagerar modell 5 betydligt snabbare vid de extrema chockerna och övervärderar 

uppåttrenden.  

                             Graf 16: Ettårsprognoser ”utanför sample” av modell 5 och 2 

 

                   I figuren visas realiserade värden av livsmedelsprisindex (betecknat som ”faktiska utfallet”), prognostisering 

”inom och utanför sample” av modellen som introducerar export- och produktionssubventioner (betecknat som ”modell 3”) 

och prognoser ”inom och utanför sample” av modell 2.    

     Tabell 7: Prediktionsfel ”utanför sample” (2001-2003) & (2007-2011) 

            Modell 5(inkl. sub…)  Modell 2(exkl. sub…)      Random walk 
      

RMSE                    1.97E-10       3.73E-10 2.49E-09 
MAPE                    8.945543      24.69252 4.822857 
MAE                      0.004857      0.006429      0.008933 

   

                    Tabell 8: Prediktionsfel ”utanför sample” under period 1 (2001-2003) 

            Modell 5(inkl. sub…)  Modell 2(exkl. sub…)      Random walk 
      

RMSE                    1.10E-10      3.81E-10 9.85E-11 
MAPE                    83.74031      98.95848 60.48635 
MAE                      0.003230      0.004447      0.004395 

   

         Tabell 9: Prediktionsfel ”utanför sample” under period 2 (2007-2011)  

                        Modell 5(inkl. sub…)  Modell 2(exkl. sub…)         Random walk 
      

RMSE                    3.85E-10      6.97E-10 5.06E-09 
MAPE                    23.77717      7.798839 19.52992 
MAE                      0.005569      0.007297    0.010918 

    

-.02

-.01

.00

.01

.02

.03

.04

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Prognoser "utanför observationerna" av modell 5
Prognoser "utanför observationerna" av modell 2
Faktiska utfallet

Tid

Eu
ro

pe
is

ka
 li

vs
m

ed
el

sp
ris

fö
rä

nd
rin

ga
r

34 
 



 

Vid inspektion av graf 16 kan det utläsas att prognoserna från modell 5 uppnår högre precision än 

modell 2. Som diskuterats i kapitel 5.1 har tidigare forskning försökt att förklara den ökade 

volatiliteten under 2007-2011 med chocker i energipriserna. Att prognosernas precision ökar i 

modell 5 visar att volatiliteten sannolikt även förklaras av förändringar i export- och 

produktionssubventioner. Vid de stora chockerna under 2001-2002 och 2008-2009 reagerar modell 

5 snabbare, vilket föreslår att förändringar i export- och produktionssubventioner är en stor del av 

förklaringen till de fallande livsmedelspriserna. Beräkningsmetoderna ger mer tydliga och 

konsistenta resultat: RMSE, MAPE och MAE indikerar att den modifierade modellen (modell 5) 

uppnår högre precision än modell 2, medan MAPE visar att ”Random walk” uppnår högst 

precision. Eftersom differensen mellan MAE och RMSE är högre i modell 2 än modell 5 indikerar 

det att variationen av prediktionsfelen är högre i modell 2, och anledningen är att prognoserna av 

modell 5 slår fel mellan 2009-2010. 

11. Slutsatser 

I uppsatsen visas att det strukturella systemet: energipriser till valutakursen och valutakursen till 

livsmedelspriser har en hög förmåga att prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ”inom 

sample” och ”utanför sample”. Dessutom visas att export- och produktionssubventioner vid höga 

chocker i valutakursen kan få en omfattande effekt på livsmedelspriserna, och förklarar till viss del 

den höga volatiliteten i livsmedelspriserna. Detta var exempelvis fallet under den senaste 

finanskrisen som uppstod från kollapsen av Lehman Brothers. Eftersom sambanden har undersökts 

och identifierats teoretiskt och empiriskt, samt att modifierade-VAR-modeller har använts för att 

undvika överidentifiering är resultaten relativt säkra. De empiriska resultateten är endast 

signifikanta ”inom sample”, men eftersom båda modellerna presterar sämre än slumpen ”utanför 

sample” är dessa resultat irrelevanta.   
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Appendix A 

Bilaga 1; (Modell 1) 

    Modell 1. Estimationsresultat från loggade första differensen av valutakursen, energi och livsmedelspriser 

    Dloglivsmedelspr… dlogvalutakurs dlogenergipriser 
 

       dloglivsmedelspriser(-1)  0.882363     

 
 (0.111045) 
[7.839008]    

    
dloglivsmedelspriser (-2) -0.212936    

 
 (0.119274) 
 [-1.750120]    

    
dlogvalutakurs(-1)  0.232742  

   
 (0.124535) 
 [1.859639]  

    
dlogvalutakurs (-3) -0.020715    -0.050369 

 
 (0.015288) 

  [-1.361316]  
 (0.094102) 
[-0.485969] 

    
dlogenergipriser(-1)    0.474497 

      (0.103203) 
    [3.806837] 

dlogenergipriser(-3) 0.003668  -0.188348  

 
 (0.018833) 
[0.217231] 

 (0.153878) 
  [-1.225769]   

 
C 

 
 0.001449 

  
0.001994 

 
 0.474497 

  (0.000735)  (0.005544)  (0.103203) 
  [2.421844]  [0.532526]  [1.767527] 
    
     Notera; […] visar t-värden, (…) visar standardavvikelser.  Laggarna är specificerade efter när autokorrelationen försvinner (durbin watson  

2) och när reala effekten kommer (baserat av bl.a. signifikansen av variablerna och omfattande analys).  

Test för autokorrelation: 
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      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  5.906267  0.7493  6.006373  0.7393 9 

2  21.89894  0.2365  22.55052  0.2085 18 
3  26.19948  0.5076  27.07740  0.4596 27 
4  33.90138  0.5688  35.32944  0.5003 36 
5  51.60213  0.2315  54.63935  0.1537 45 
6  62.80555  0.1925  67.08759  0.1088 54 
7  68.62011  0.2927  73.67012  0.1685 63 
8  81.62925  0.2049  88.68066  0.0885 72 
9  87.03526  0.3033  95.04067  0.1364 81 
10  95.33430  0.3302  104.9995  0.1334 90 
11  100.5358  0.4380  111.3687  0.1863 99 
12  105.1889  0.5586  117.1850  0.2568 108 

      
      

Bilaga 2; Modell 2 

Modell 2. Estimationsresultat efter statistiska optimeringen av modell 1  

 dloglivsmedelspriser Dlogvaxelkurs 
   
   

dloglivsmedelspriser(-1)  0.951350   

 
 (0.117808) 
[8.075457]  

   
dloglivsmedelspriser (-2) -0.279704   

 
 (0.120578) 
[-2.319696]   

   
dlogvaxelkurs(-1)  0.240353 

    (0.125604) 
  [1.913585] 

dlogvaxelkurs (-3) -0.018641   

 
 (0.015347) 
[-1.214637]  

   
dlogenergipriser(-3)   -0.189203 

   
 (0.154918) 
[-1.221307] 

 
C  0.001862  0.001994 

 
 (0.000780) 
 [2.386868] 

 (0.005544) 
 [0.534144] 

   
Notera; […] visar t-värden, (…) visar standardavvikelser.  Laggarna är specificerade efter när autokorrelationen försvinner (durbin watson  

2) och när reala effekten kommer (baserat av bl.a. signifikansen av variablerna och omfattande analys).   
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Test för autokorrelation(modell 2): 

 

 

      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1 3.062510 0.5474 3.114417 0.5389 4 

2 8.088838 0.4248 8.314066 0.4034 8 
3 12.04392 0.4422 12.47731 0.4081 12 
4 15.08554 0.5184 15.73618 0.4715 16 
5 25.49678 0.1831 27.09391 0.1326 20 
6 32.64772 0.1117 35.03940 0.0678 24 
7 34.56347 0.1829 37.20817 0.1143 28 
8 41.75771 0.1159 45.50922 0.0574 32 
9 44.70675 0.1514 48.97867 0.0731 36 
10 52.06951 0.0957 57.81398 0.0338 40 
11 53.20477 0.1611 59.20410 0.0625 44 
12 55.00280 0.2266 61.45164 0.0919 48 

      
       

 

     

Bilaga 3; (Modell 3) 

    Modell 3. Estimationsresultat av modellspecifikation 2 med årsdata 

 
dloglivsmedel

spriser dlogvaxelkurs 
   
   

dloglivsmedelspriser(-1)  0.010600   

 
 (0.230623) 
[0.230623]  

   
   

dlogvaxelkurs(-1) -0.013496 0.242950 
  (0.062596)  (0.222190) 
 [-0.215599] [1.093435] 
   

dlogenergipriser(-1)   -0.266346 

   
 (0.443335) 
[-0.600778] 

 
C  0.020525  0.015499 

 
 (0.0006635) 
 [3.093532] 

 (0.034341) 
 [0.451333] 

   
    Notera; […] visar t-värden, (…) visar standardavvikelser. 
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Bilaga4  (modell 4);  

     Modell 4. Estimationsresultat från loggade  första differensen av valutakursen, energi, export- och produktionssubventioner och livsmedelspriser  
     
      
 dloglivsmedelspriser dlogxportsubventioner   dlogproduktionssub… dlogvaxelkurs dlogenergipriser 
      
      

dloglivsmedelspriser(-1)  0.034365       

 
 (0.134202) 
[0.256067]         

      
dlogproduktionssubventioner(-1) -0.114254 1.570808  -0.430765   

  (0.031715)  (1.021664) (0.196055)     
 [3.602561] [1.538465] [-2.187402]   
 

dlogexportsubventioner(-1) 
 

-0.021260   
 
 

 
 

 (0.005511)     

 
[-3.890514] 

     
dlogenergipriser(-1) 0.042227   -0.239179 -0.261630 

 (0.099785)   (0.439710)  (0.218529)  
 [0.423176]   [-0.543947] [-1.197234] 
 

dlogvalutakurs(-1) 0.037924 0.543484 0.415891 0.245506 -0.076565 
 (0.049362) (1.018369) (0.200340) (0.222126) (0.106841) 
 [0.768287] [0.533205] [2.073816] [1.105255] [-0.716629] 

C 0.010544 -0.056472 -0.040379 
 

0.013689 
 

0.084444 
  (0.007035)  (0.084826) (0.017067) (0.034133) (0.016816) 
 [1.498807] [-0.666937] [-2.425030] [0.401059] [5.021544] 
      

   Notera; […] visar t-värden, (…) visar standardavvikelser.  Datamaterialet är årsdata och laglängderna väljs utifrån vad som eliminerar autokorrelationen och vad som uppnår optimal förklaringsgrad av livsmedelspriser.
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Test av laglängd (modell 4) 

                      Tabell 1: Test av laglängd i modell 4 
 

 

 

    

 Lag FPE AIC SC HQ 
     
     

1   2.94e-09* -11.17058  -10.42498* -11.04440 

2  2.94e-09  -11.29776* -10.10478  -11.09586* 
     

 

Test för Autokorrelation (modell 4)  

 

      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  14.12816  0.9595  14.87175  0.9443 25 

2  38.60462  0.8793  42.06781  0.7799 50 
3  63.03331  0.8363  70.80745  0.6157 75 
4  86.05060  0.8386  99.57907  0.4931 100 
5  101.4786  0.9394  120.1497  0.6058 125 
6  125.1314  0.9312  153.9394  0.3959 150 
7  138.0874  0.9819  173.8718  0.5099 175 
8  146.7162  0.9982  188.2531  0.7142 200 
9  168.1928  0.9982  227.3014  0.4445 225 
10  179.0702  0.9998  249.0563  0.5050 250 
11  192.5991  1.0000  279.1205  0.4195 275 
12  202.4037  1.0000  303.6321  0.4306 300 
      

       

Bilaga5  (modell 5);  
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             Modell 5. Estimationsresultat från loggade första differensen av valutakursen, energi, export- och produktionssubventioner och livsmedelspriser  

     
                  dloglivsmedelspriser dlogexportsub…          dlogproduktionssub… dlogvalutakursen 
     
     

dloglivsmedelspriser(-1)  0.907352      
  (0.133687)        
 [6.787135]    

dloglivsmedelspriser(-2) -0.323148    
 (0.139612)    
 [-2.314617]    

dlogproduktionssubventioner(-1)  0.782800 0.4862969  
  (0.393844) (0.114331)  
  [1.987590] [4.253148]  

dlogproduktionssubventioner(-3) -0.103144    
 (0.029546)    
 [-3.491014]    

dlogexportsubventioner(-1)  0.257364   
  (0.129183)   
  [1.992245]   

dlogexportsubventioner(-3) -0.007991    
 (0.009434)    
 [-0.84707]    

dlogenergipriser(-3)    -0.203118 
    (0.155586) 
    [-1.305508] 

dlogvalutakursen(-1)    0.208055 
    (0.130809) 
    [1.590530] 
     

dlogvalutakursen(-3) -0.004151 -0.078768 0.032693  
 (0.019030) (0.271736) (0.080191)  

 [-0.218111] [-0.289871] [0.407685]  
C 0.000106 -0.003327 -0.003061 0.004820 
 (0.0009657) (0.013362) (0.003580) (0.005753) 
 [0.111312] [-0.249010] [-0.854817] [0.837791] 

Notera; […] visar t-värden, (…) visar standardavvikelser.  Laglängderna väljs utifrån vad som eliminerar autokorrelationen och den optimala förklaringsgraden
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      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  24.01337  0.0892  24.87099  0.0721 16 

2  37.84996  0.2197  39.73251  0.1635 32 
3  49.13855  0.4273  52.32363  0.3098 48 
4  74.57616  0.1721  81.83126  0.0659 64 
5  90.89809  0.1901  101.5536  0.0523 80 
6  98.47189  0.4110  111.1032  0.1389 96 
7  107.6331  0.5991  123.1794  0.2213 112 
8  120.3604  0.6720  140.7551  0.2080 128 
9  126.7082  0.8469  149.9594  0.3499 144 
10  127.3356  0.9732  150.9169  0.6845 160 
11  128.9799  0.9969  153.5661  0.8878 176 
12  130.6178  0.9998  156.3602  0.9720 192 
      
       
 
 
 

     



 

Appendix B 

                      Graf 8: Ettårsprognoser ”inom sample” av modell 1 och 2 

 
                           Graf 15: Ettårsprognoser ”inom sample” av modell 5 och 2 
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Appendix C 

Bilaga 6 (datareducering av instabila perioder, modell 3); 
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Appendix D -Syntax 

Bilaga 7; 

*beräkning av prognosfel i Eviews 

Error= dloglivsmedelspriser_prognostisering-dloglivsmedelspriser_real 

MAPE=(@sum(error/dloglivsmedelspriser,"1996q1 2012q4"))*100/N 

RMSE= @sumsq(error^2/N,"1996q1 2012q4") 

MAE=(@sum(error/N,"1996q1 2012q4")) 

  

*Estimering av impulsresponser av modifierade-VAR-modeller i RATS 

*SUR 

linreg(define=EQ1) dlogppi 

 # dlogppi{1} dlogproduktionssub{1} dlogexportsub{1} dlogenergipriser{1} dlogvaxelkurs{1} 

constant 

linreg(define=EQ2) dlogexportsub 

 # dlogproduktionssub{1} dlogvaxelkurs{1} constant 

linreg(define=EQ3) dlogproduktionssub 

 # dlogproduktionssub{1} dlogvaxelkurs{1} constant 

linreg(define=EQ4) dlogvaxelkurs 

 # dlogenergipriser{1} dlogvaxelkurs{1} constant 

linreg(define=EQ5) dlogenergipriser 

 # dlogenergipriser{1} dlogvaxelkurs{1} constant 

system eq1 eq2 eq3 eq4 eq5 

end(system) 

SUR(OUTSIGMA=V) 5  

 #eq1; #eq2; #eq3; #eq4; #eq5 

GROUP SUR_1 eq1 eq2 eq3 eq4 eq5 

ERRORS(IMPULSES,MODEL=GROUP1) 5 10  

GRAPH(STYLE=LINE,OVERLAY=LINE,OVCOUNT=5) 5 

Konfidensintervall till IRFS:  MONTESUR.RPF 
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