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Ãgarutredningens förord

Ägarutredningen erhöll 1985 regeringens uppdrag kartläggaattsommaren
förändringar i det svenska näringslivets och inflytandestruktur,ägar- att
analysera förändringamas orsaker och diskutera deras effekter. Som un-
derlag för detta arbete låtithar utredningen forskare och utanförexperter
utredningens sekretariat genomföra antal studier. Huvuddelen dessaett av
publiceras i föreliggande fonn. Rapporterna har för utred-presenterats
ningen, författarna själva innehållet.förmen svarar

Stockholm i oktober 1988

Lennart Pettersson Rolf Skog
ordförande sekreterare
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1 inledning

över strukturom-översiktSyftet med denna är bredattrapport ge en
10-15 Utvecklingen harvandlingen näringslivet under dei aren.senaste

Vid mittendramatisk inneburit omställningar.varit och stora av
långvarigas-1970-talet dök ochden svenska industrin ned den djupastei

viktigabefannslågkonjunkturen under efterkrigstiden. I slagte ett
sikt.överlevnadsmöjligheterdelar svenska påden industrin saknaav

bytesbalansunderskottIndustrikrisen avspeglade i strukturelltsig ett
samhällsekonomiskabudgetunderskott. Deoch växande statligtett

balansproblemen gigantiska.var

internationellt1970-taletlndustrikrisen hälftenunder andra ettav var
världs-förändringari strukturellafenomen, hade sin upprinnelse påsom

oljeprishöjningarnastörningarmarknaden och i de kraftiga årensom
Över uppenbarades restrik-1973-1974 de1978 innebar. huvudoch taget

till-effekternaoch problem de påtioner vid sidan positivasom av--
beroendeökat internationelltväxt och realinkomstutveckling ett--

tredjedelmedför. Sverige, därEtt land motsvararexporten avensom
störningar uti-bruttonationalprodukten, kan avskärma fråninte sig
god anpassnings-från. snabb ekonomisk tillväxt förutsätter därförEn en

företagen samhällsekonomin.förmåga såväl enskilda ii de som

förändringar i denöversikt överRapporten brett med viktigastartar en
de svenskaförändringarinternationella ekonomin, dvs. somexogena

påverka.företagen inte |ansig till de självaochmåste anpassa som
deFörst diskuterasDärefter ställs siktet in den svenskapå scenen.

som ärförutsättningarna ocksåmakroekonomiska hemmaplanpå exo-
företagen förändrats.branschstrukturenförfaktorer hursamtgena

faktorer på-Därefter snävas perspektivet in med diskussion av somen
störstaöversikt över deföretagens internationaliseringverkar samt en

och slut-exportföretagen. Rapporten sammanfattningavslutas med

SGCSBI‘.
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2 Förändringar världsekonomini

Utvecklingen deni internationella ekonomin under de 15 årensenaste
har karaktäriserats handel,ökad ekonomisk integration inernatio-av
nella transaktioner,investeringar och finansiella kraftiga störningar
oljepriser, betalningsproblem växande handelspolitiskasamt motsätt-

NIC-länderningar i-länder, EG.Japan USAcontra ochcontra

Förhandlingarna inom GATT 1960-taletunder ledde till handeln medatt
industrivaror i huvudsak befriades från tullar. Samtidigt sänktes tran-
sportkostnaderna rationaliseringar i transportväsendet, integenom

närminst gälldedet fraktertransoceana råvaror, olja ocht.ex.av
malm. Under 1970-talet 1980-taletoch skapade informationsteknolo-
gins utveckling revolutionerande förutsättningar för globalt integre-att

marknaderna för produkter, produktionsfaktorer och finansiellt kapi-ra
tal. Allt detta bidragithar till knyta ihop världsekonomin ochatt att
öka beroendet mellan länder.

Trots grundbetingelserna föratt handelns tillväxt viktigai avseenden
förbättrades, innebar 1970-talet trendbrott i världshandelnsett utveck-
ling. Under perioden 1965-1973 ökade världshandeln volymi med i
genomsnitt 9 % Under 1973-1985periodenär. tillväxttaktenper var
blott 4%. Vid sidan dämpad tillväxt världshandelni utmärksav en
perioden 1973efter kraftiga fluktuationer i tillväxttakt, priser ochav
växelkurser. sammanbrottet för med fasta växelkursersystemet och
den första 1970-talets oljekriser inledde period medav svaraen anpass-
ningsproblem i den internationella ekonomin.

Oljeprishöjningarna 1973-1974 1978åren innebaroch avsevärden om-
fördelning köpkraft från industriländerna till de oljeproducerandeav
länderna. Dljeproducenterna förmådde inte öka sin iimport taktsamma

exportinkomsterna. En betydande del överskotten slussades översom av
till u-länderna i projekt i utsträckning intestor tillräckligtsom var
lönsamma för betala räntor ochatt amorteringar. Akuta betalnings-
kriser i vissa länder med skulder, Argentina, Brasilienstora t.ex. och
Mexico, skakade börjani 1980-taletpå det internationella betalnings-
systemet.
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den in-åtoljekrisernareagerade attpa stramalmustriländerna genom
dämpabytesbalansunderskotten ochminskasyftehenska ekonomin i att

tilloch bidrogdjup depression attskapadeiniationstaktem Detta en
problemenaccentueradeslägevärldsnandeln. I dettadänpa tillväxten i

därstalindustrin ochframför allt iindustribranscher,i issa varven, en
länderutbyggnader iföljdtillöverskottskapacitet uppståttglrbal av

modernaMed sinaTaiwan.Sydkorea ochBrasilien,Spanien,Japan,son
detillövermäktiga konkurrenterdessaländeranäggningar blev som

nyindustriali-frånKonkurrensenUSA.ochverken i Europaâlierstigna
industrivaror,lättareNIC-länder gälldenär detskärptesländerseade

Trotselektroniska komponenter.ochleksakerkläder, skor,t.ex.son
NIC-ländernasydostasiatiskaallt deframföriexvortframgångarna

Taiwan handelndockdominerasHwngkong, ochSydkoreaSingapore,
industri-etableradefortfarande deindustriprodukter totaltmid sett av

länderna OECD.i

konkurrensenväxandetillanpassning denUSA:s langsammaEu-opas och
handelsskärpa detillbidragithar attNIC-ländernaJapan ochfrin
icke-ta-användningenkan konstateraManpditiska relationerna. att av

subventionerexportbegränsningar ochfrivilligahandelshinder,riifära
harprotektionistiska tendensernaökat. Deproduktion harinhemskav

mellanhandeln aobalansen igrundyterligare pa enaaccentuerats av
1980-talet.underEuropaUSA ochsidanoch andrasitan Japan a

arbetetemellertid pafortsätterstörningarhandelspolitiskaTrots vissa
för-Exempelvisintegration. pågårekonomiskunderlätta fortsattat en

EG ärtjänster. lmedhandelnliberaliseraGATT förhandlingar inom att
marknadhelt integrerad1990-talet ha skapatbörjanmllet i paatt en

kapital.finansielltocharbetskrafttjänster,ochvaror

internatio-liberalisering depräglats1270- 1980-talet haroch avav en
harvärldsekonominiobalansernafinansiellaDekapitalrörelserna.ndla

för för-ifinansiella instrumentutveckla attincitamentskapat att nya
Kommunikationsteknologinländer.världenssparande mellandda om

kapitalochöverföra informationblixtsnabbtmöjligtha gjort det att:
äromfördelasidagtillgångarfinansiellavärlden. Deöer hela som

Dettaoch tjänster.handeln medmingdubbelt större än värdet varorav
bestämskort siktvärldshandelsvalutorna paimebär kurserna avpaatt
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länder. De kraftiga varia-ränteskillnader mellankursförväntningar och
osäker-följden ökatblivit harvalutakurser och räntortionerna i som

emellertidharverksamheten. Samtidigtinternationellai denheten
för denna osäkerhet,hanterautvecklat instrument t.ex.marknaden att

företagen harinternatinellavalutor, och determinshandel med stora
för valutaexponeringen.utvecklat minskaattsystem

över internatio-summariska översikt denFör sammanfatta dennaatt
särskild hög grad hanella utvecklingen är det fem faktorer i synessom

förpåverkat betingelserna näringslivets strukturomvandling och inter-
nationalisering:

informationsöverföring,ökade möjligheter till-
transportkostnader,sänkta-

kapitalrnarknaderna,internationalisering av-
frän Japan och NIC-länder,växande konkurrens-

ökad protektionism.-



‘£~.1.‘w§‘1‘v-n TS’ ~



InhemskaSOU 1988:38 makroekonomiska förutsättningar 13

3 Irhemska makroekonomiska förutsättningar för strukturom-
vandlingen

Det överskuggande problemet i den svenska ekonomin sedan mitten av
1970-talet har varit den inhemskaatt efterfrågan tenderat öka iatt
snabbare takt än ekonomins produktionsförmåga. Problemet uppenbara-
de sig redan i skarven mellan 1960- 1970-taletoch och möttes då av en
resolut ätstramningspolitik. Jämvikten i bytesbalansen äterställdes,

tillväxten föravstannade förstamen sedangängen andra världskrigets
slut. Lyckligtvis följdes de förlorade åren stark internationellav en
konjunkturuppgang 1972-1973, vilket ledde till överhettad export-en
konjunktur i den svenska industrin. Relativt låga avtal bäddade för en
kraftig ökning industrins vinster under 1973 1974.av och Dessa s.k.
övervinster dock inte anmärkningsvärt högavar jämfört med
1960-talets.

I Sverige försökte överbrygga den djupa internationella lågkonjunk-man
följde i kölvattnettur den förstapä oljekrisensom med politiken som

med olika medel stimulerade inhemsk efterfrågan och produktion.
ÖVerbyggningspolitiken fördröjde konjunkturnedgängen Sverigei med
ungefär jämförtärett med de andra industriländerna, i gengäldmen

diagramblev den 1.desto längre Den sviktande utlandsmarknaden,
kraftiga lönekostnadsökningar ettoch lageruppbyggnad led över-ien
bryggningspolitiken ledde till lönsamheten iatt industrin försämrades
drastiskt. Kostnadsökningarna och den produktivitetstillväxtensvaga
tvingade företagen höja sina relativaatt priser på exportmarknaderna,
vilket ledde till andelsförluster diagram 2.stora 1976-1978åren I

lägedetta blev kronans anknytning till D-marken i den s.k. valuta-
ormen ohållbar. Kronan skrevs ned och knöts till korg med de fören
Sveriges Utrikeshandel viktigaste valutorna.
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USA, Japan ochSverige,lndustriproduktionen il.Diagram
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blottade allvarliga1970-taletLönsamhetsförsämringen i mitten av
branscher saknadeindustrin: vissasvenskai denproblemstrukturella

ochstålindustriöverleva sikt. lmöjligheter påatt varvarvgruvor,
företagbelopp tillansenligabetalaakut tvingadesoch utkrisen staten
varskala. Syftet attarbetslöshet iundvika storförfallrepet attpå

acceptablai socialtstrukturomvandlingengenomföratid förvinna att
former.

1970-talethälften tillandraunderekonomiska politikenDen avvar -
TysklandLex. Förbundsrepublikenindustriländeri andraskillnad från

förinhemska efterfråganstimulerade dendvs.ackomoderande, staten-
fickSverigeblevResultatet attsysselsättningen.upprätthålla enatt

snabbare inflationindustriländer,än andraarbetslöshetlägre men en
störreallt stat-tillledde vidarePolitiken ettkostnadsutveckling.och
sektorn intesparandet den privatabudgetunderskott. Eftersom iligt

bytesbalansunderskott.växandeuppstodökade i motsvarande ettmån

balansproblemenDe interna och grundeni på attexterna symptomvar
vid efterfråga-rådandeför litenproduktionskapacitetindustrins var

struktur. jämfört medDen kostnadsutvecklingen om-ogynnsamma
växelkurs konkurrens.-vid denilönsamhetendrogfastvärlden neren

ochproduktionskapacitetFöljden blev utslagningsektorn.utsatta aven
produk-ökalncitamentenarbetskraftsbesparande rationaliseringar. att

och fastig-Sverige Finansiella placeringartionskapaciteten i var svaga.
avkastning kapital ioch arbetandeänsäkrarehögrehetsköp gav en

kapacitetsutnyttjandetkombinationdetta i med det lågaindustrin. Allt
verkadesjönk kraftigt. Detinvesteringartill industrinsledde somatt

konkurrenskraft,i ond cirkel: försämradindustrin hade fastnat enom
dålig lönsamhet,produktivitetstillväxt,kapacitetsutnyttjande,lågt svag

hförsämradinvesteringsvilja, konkurrenskraftsvag osv.

26%pa de1981 1982 sammanlagtochDevalveringarna åren gav
exportföretagen rejäl konkurrenskraftsförstärkning. Sverigessvenska en

iräknatarbetskraftskostnader producerad sänktes,enhetrelativa per
20%till nivå lägre än i börjanenhetlig valuta, påvarsomen

ilönsamheten1970-talet. nämligen ökaSyftet uttalat offensivt, attvar
den konkurrensutsatta sektorn för stimulera omfördelningatt en av

till exportindustrin den importkonkurrerandeoch industrin.resurser
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kombination konjunkturuppgângen i industri-Devalveringarna i med
industriproduktionen.länderna 1983 skapade kraftigt iuppsvingär ett

utveckling bröts. Lönsam-trenden i marknadsandelarnasnegativaDen
förbättrades 1987 1960-taletoch hade nivåheten år nätt påsamma som

diagram 3. blev dock tillfälligUppgången i marknadsandelarna och
alls arbetskraftskost-inte proportionell minskningen de relativamot av

naderna producerad viktig till detta den fortsattenhet. En orsakper var
kostnadsutvecklingen i Sverige jämfört med omvärlden.ogynnsamma

Anpassningen kostnadsutvecklingen till de viktigaste konkurrenternaav
kvarstår alltsa allvarligt problem.ettsom

Diagram 3. Räntabilitet efter kapital i industrinskatt pâ eget
glidande femärsmedeltal1957-1987

Procent

16-
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x- s.12- Ir x ,. K‘,r|-sq,X-10-

K8 i Real
’k6 — s

‘N.’4 —

2...
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Räntabiliteten 1957-1966§L1r31.: har uppskattats med utgångspunkt från
nettomarginal och antaganden soliditetensbl.a. utveckling. Realom
räntabilitet har approximerats nominell minusräntabilitetsom procen-

förändringtuell i konsumentprisindex.
IndustriKälla: och industripolitik 1988.
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i industriproduktionen, höjningen kapacitetsutnyttjandetUppgången av
denoch förbättrade lönsamheten stärkte företagens investeringsvilja.

Bruttoinvesteringarna %i industrin ökade 60 mellan 1982 och 1987.med
Investeringskvoten, dvs. investeringarnas andel förädlingsvärdet, ärav
dock fortfarande lägre än under första hälften 1970-talet. Dettaav
beror framför allt investeringsaktiviteten basindustriernai intepå att

likavarit stark under 1980-talet. I verkstadsindustrin har dock investe-
ringskvoten till nivå under första hälftennattnu upp samma som av
1970-talet, vilket i utsträckning beror den starka investerings-stor på

diagram ä.i bilindustrinuppgången

Diagram 4. Bruttoinvesteringar i maskiner och anläggningar i relation
till förådlingsvärdet.

Pruomt

j.
md.
Gruvor

10 stål ind.
Vrkst.exk1
1F35. III.
Tra1s. m.
exkl. varv

7o7:7&#39;27&#39;37&#39;47&#39;ss7&#39;77&#39;a7saoa1a2eaé4ésésT I T I U

Källa: Nationalräkenskaperna.
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Vid sidan materiella investeringar ocksåhar företagens kostnader förav
FoUforskning och utveckling ökat under 1980-talet. Dessutom har

t.ex.företagen ökat sina satsningar marknadsinvesteringar investe-på
utomlands.ringar i försäljningsbolag För sådana immateriella investe-

finnsringar dock ännu heltäckande statistik.någon

För företagen utgör dessutom köp aktier i inhemska och utländskaav
företag investeringsalternativ. Från samhällsekonomiskett synpunkt
innebär dock köpen aktier i svenska företag enbart inkomstomför-av en
delning, eftersom samhällets produktionsförmåga inte ökar. Däremot
påverkar förvärv aktier i utländska företag realinkomsten iav sam-
hället i och med de real fordran utlandet.att motsvaras påav en

Liksom i den internationella ekonomin de inhemskahar kapitalmarkna-
derna utvecklats under 1980-talet, vilket har bidragit till finansrör-att
elsen fått växande betydelse för lönsamheten i industrin. Statenen
kunde inte i längden finansiera sitt växande budgetunderskott på en
reglerad kreditmarknad. Så småningom nåddes gränsen för hur mycket
statsobligationer banker och försäkringsbolag kunde förmås absorbera
med kreditpolitiska medel. Staten alltså till slut söka mark-måste en
nadsmässig finansiering sitt budgetunderskott. Kreditmarknadenav av-
reglerades och antal instrumentett utvecklades förstort före-nya

kommunernastagens, och upplåning. Staten kunde med hjälpstatens av
riksobligationer, statsskuldväxlar del den likviditetetc. suga upp en av

skapades i näringslivet när lönsamheten förbättrades.som

Under 1970-talet existerade knappast fungerande aktiemarknad.en
Omsättningen liten och börsvärdet låg i stilla. 1980-taletstort settvar
innebar pånyttfödelse. Omsättningen och nådde 1986steg åren toppen
med drygt 140 miljarder kronor, jämfört blygsammamed 2 miljarder

diagramunder 5.år hälften 1970-talet Samtidigt skötper senare av
börskurserna i höjden och nådde i oktober 1987 genomsnittsvärdeett

Affärsvärldensnio högre än 1979 aktieindex.gånger årssom var
Vidare fördubblades under 1980-talet antalet börsnoterade företag.
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Diagram 5. Omsättningen Stockholms fondbörspa

Miliartbr kr

lå

1G]

Källa: Stockholms fondbörs.

Utvecklingen kreditmarknadenpå aktiemarknadenoch underlättathar
omfördelningen sparande mellan företag därmedoch främjat struk-av
turomvandlingen. Samtidigt har de finansiella placeringarnas betydelse
för industrins lönsamhet ökat och de industriföretagen har byggtstora

finansavdelningar för placeraatt överskottslikviditet profes-påupp ett
sionellt sätt. Bortsett från 1983 1984åren och avkastningenhar på
finanskapital diagram 6.varit högre än arbetande kapital ipâ industrin
År 1986 beräknas finansiella tillgångar har för drygt halvasvarat av-
kastningen sysselsatt kapitalpâ i industriföretagen.
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Diagram 6. Avkastning arbetande och kapitalfinansiellt ipa
industriföretagen

40- E] Avkast kapitalarb

35- El Avkastfin kapital
3

30-

25-

20-

15-

10-

Källa: Finansstatistiken för företag
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Rationaliseringar nedläggningaroch

Kostnadskrisen under 1970-talet skapade rationaliseringstryckett som
ledde till nedläggningar till skärarationaliseringar syftadesamt attsom

denutnyttjandet arbetskraft idag isvenska industrin liggerner av
industrirobotar. itäten när det gäller användningen Arbetslöshetenav

industrin hölls med hjälp åtgärder ocharbetsmarknadspolitiskanere av
omställningsstöd. förUnder 1980-talet förutättningarskapades bättre
strukturomvandlingen kundelönsamheten ökade ochatt statengenom

7.diagramsuccessivt avveckla stödet till krisbranscherna Strukturra-
tionaliseringen gick särskilt tekohårt fram i stalindustrin,gruvorna,
industrin och varven.

1987 priserDiagram 7. Industristödets nettokostnader ars

Hiliarrler kr

stödPermanentZ
Stöd till övrigaII. krisbranscher

m Varvsstöd

Källa: lndustridepartementet.
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tio sedan.än förstruktur ärmycket hälsosammarehar idagIndustrin en
förädlingsvärdeproduktivitetenvisardiagramiavspeglasDetta som

med syssel-5minstindustrinsysselsatt arbetsställe ivid varjeper
arbetskraftskostnad årengenomsnittligasatta, industrinstillrelationi

vänsterfrånskalafallandeiArbetsställena har sorterats1986.1977 och
hori-denLängsproduktiviteten.normeradesålundaefter denhögertill

sysselsättningen summerats.sontella haraxeln

produktivitetNormerad8.Diagram
INDUSTRINHELA

ÅR 1986——
JÃNFÖRTMED
ÅR 197777777

5001

i500

4001

3004
I

VPERSONALKOSTNAD I

T’ II41——:T| 900800700600500400300200:OO0

TUSENTALISYSSELSATTA
Sinddata.Källa:
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deräcker löpandetill 100 %produktiviteten uppgårnormeradedenOm
arbetskraftenl. medArbetsställenbetalaförprecis tillintäkterna att

betraktas100 % kanlägre änärproduktivitetnormerad somsomen
förädlings-betala lönerna måsteFörutomnedläggningshotade. attakut

kostnaderräntor,avskrivningar,betalatill förräckaockså attvärdet
dessa kostnaderFör täckavinst.administration attcentral samtför

till 140 %.genomsnitti uppgåproduktivitetennormeradedenmåste
nedläggnings-betraktasdetta kaninte klararArbetsställen somsom

sikt.långhotade på

15%1977. Omkringlågmycketindustrin årLönsamheten i avvar
förädlingsvärdetarbetsställen därsysselsatt vidarbetsstyrkan varvar

likaarbetade påSamtidigt mångaarbetskraftskostnaderna.änlägre
dubbelt så stortförädlingsvärdearbetsplatser med ett som per-varsom

helaöverlagförbättratsÅr lönsamheten1986 hadesonalkostnaderna.
uppåt. arbetsställen därvidsysselsattaAndelenförskjutitskurvan har

tillsjunkithadepersonalkostnadernalägre änförädlingsvärdet cavar
medarbetsställenvidåterfanns ettarbetsstyrkanOmkring 35 °o7 %. av
Omlönekostnaderna.högtdubbeltförädlingsvärde så mansomsom var

11:0 arbets-till minst %skallförädlingsvärdet uppgåifrånutgår att av
sina in-förräntakunnaarbetsställe skaförkraftskostnaderna att ett

föllsiktleva vidareförutsättning pådärmed attvesteringar och ha --
Tio tidigare1986.gräns årdennasysselsättningen under år25 °o varav

50 °3andelen

1Eftersom mellansambandsystematisktinte kan konstatera någotman
i diagrammetlönenivå, kanproduktivitet ocharbetsställesett man

igenomsnittliga lönenivånmed denlönekostnadskurvanapproximera
linje.en produktivitet harmed högArbetsställenindustrin horisontell

anläggningar med låglönekostnad anställdregelialltså sompersamma
indru-denför svenskavarit karaktäristisktproduktivitet, harnågot som

1960-talet.åtminstone sedan slutetstrin av



Rationaliseringar och nedläggningar24 SOU 1988:38

Om jämför de bada kurvornas form trakteni normeradman av en pro-
120duktivitet lo arbetsställetdär nätt jämtpa och täcker sina rörliga-

kostnader finner 1977 kurva är flackare 1986att änårs ars.man-
Detta innebär fleralangt hotades nedläggning kort siktatt vidpaav

lönekostnadsökningarmarginella 1977 än 1986. kan sägaår Man att
industrin blivit robustare i den meningen den idag tal större påfrest-att
ningar formi lönekostnadshöjningar än 1977.årav

Längst till höger i diagrammet kan avläsa 130 000 industrijobbattman
försvann vidnedläggningar arbetsställen 5med minst syssel-genom
satta 1986mellan 1977. En undersökningoch industriverkstatensav
Industriell 95-100förnyelse, 1987, visar nytillkommande arbets-atts.
ställen endast marginellt bidragit till förbättra industrins produkti-att
vitet lönsamhetsstruktur.och Förändringar befintligai arbetsställen
och nedläggningar har alltsa varit viktigare. Enligt studie harsamma
sysselsättningen vid nytillkomna arbetsställen under 1971-1984aren
inte räckt till för uppväga minskningenatt sysselsättningen grundpaav

nedläggningar.av
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5 Industrin deti postindustriella samhället

Sverige har döma produktionensatt och sysselsättningens fördel-av-
ning mellan olika näringar för länge sedan stigit över tröskeln till det-
postindustriella samhället. Redan 1970 svarade varuproduktionen
jordbruk, skogsbruk, fiske, tillverkningsindustri, energiproduk-gruvor,
tion byggnadsindustrioch statis-för mindre än 50 °n den samladeav

registreradetiskt tabell 1. Årproduktionen i samhället 1986 var
andelen 40 %. Nedgången har varit än markant i termermer av resurs-

antalutnyttjande timmar.arbetade Varuproduktionens andel syssel-av
sättningen minskade sålunda mellan 1970 1986och från 47 35% till °o.
Nedgången jordbruk,har varit störst i råvarusektorn fiskeskogsbruk,

gruvor.och Det är alltså tjänstenäringarna har för ökningensvaratsom
sysselsättningen under de 10-15senaste åren.av

Tabell 1. Olika nåringars andel bruttonationalprodukten och sysselsättningen 1960, 1970,av
1980 1986och

Andel i BNP Andel i antaletprocent procentav av
arbetade timmar

1960 1970 1980 1986 1960 1970 1980 1986

Jordbruk, skogsbruk,
fiske, 10 6 4 4 15 6gruvor 8 S
Tillverkningsindustri,
energiproduktion 33 31 27 28 31 29 25 23
Byggnadsindustri 9 9 8 8 9 10 8 7
Tjänster 48 54 61 60 44 53 61 64
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100
Näringslivets tjänster 36 37 36 36 3434 35na
Offentliga tjänster 11 17 25 24 18 27 29na

Källa: Nationalräkenskaperna.

Att industrins andel bruttonationalprodukten minskat över tiden ärav
Äveninte unikt för Sverige. i andra länder med jämförbar inkomstnivå

har varuproduktionens andel ekonomin sjunkit. Det unika medav
Sverige är tjänsteproduktionensatt tillväxt främst skett inom den
offentliga sektorn. Den privata tjänstesektorn idag för i stortsvarar

andelsett BNP och sysselsättning 1970.samma av som
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betydelse änsamhällsekonomiskstörreavseendeiharIndustrin ett en
betydligtnämligen iärlndustriproduktervisar.andel BNPdess av

handel.internationellförföremåltjänsterutsträckning änstörre
utomlands.idagavsättsproduktionindustrinshälftenNärmare av

industriprodukteranvändningeninhemska45 denOmkring % avav
samfärdseltjänstenäringarnakonkurrensutsattaDeimporteras. mest -

2.tabell för-Industrinsefterlångtliggeruppdragsverksamhetoch -
föravgörandealltsåärvärldsmarknadenkonkurrera påmåga att

importförmåga.Sveriges

näringslivetisektoreri olikaUtrikeshandelsberoendetTabell 2.
Importandelb, %Exportandela, %

V 1986198019861980

Jordbruk, skogsbruk,
181786fiske

tillverknings-Gruvor,
45414739industri

1112Byggnadsindustri
1011Z122Samfärdsel
23Övriga 33tjänster

därav:
15181818Uppdragsverksamhet

Tjänstehandelsenkäten.ochNationalräkenskapernaKälla:

saluvärdet.produktionsvärdetandelaExportandel Expertens av
blmportandel användning.inhemskandelImportens av

oavbrutetökatindustrin harförbetydelseoch importensExportens
principinnebär i att9. beroendetdiagram internationellaDet ökade

under förutsättning atteffektivare,blirindustrinresursutnyttjandet i
materielladensysselsättning, fördel förtillärvilketfulldet råder

utveckling i alltindustrinssamtidigtinnebärvälfärden det attMen.
konkurrensbilden,internationellai denförändringarhögre grad styrs av

itaktentroligtär också attDetSverige.inte kan frånpåverkassom
upprätthålla fullblir attvarför detstrukturomvandlingen ökar, svårare

förprisetomställningen ärmedsambandKostnaderna isysselsättning.
skapar.välfärdsökning handelsutbytetden som
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respektive impor-industriproduktionenandelDiagram 9. Exportens av
industriprodukteranvändningeninhemskaandel dentens avav

andelExpertens av
produktionsvärdet
%

45-

40-

35-

30-
70

-Ar. ..,....,....,....,
%5045403530

andelImponens avNati°nalr5kenSkapemaEE förbrukninginhemsk

konkurrenskraftinternationella harsvenska industrinsdenDebatten om
omvärldenSverige och ikostnadsutvecklingen ii grad handlathög om -

Industrikrisenarbetskraftskostnaderna.utvecklingenenkannerligen av
konjunkturellakombinationberodde emellertid1970-talet påpå aven

viktigtsynpunkt äranalytiskstrukturella faktorer, det attoch som ur
kostna-grundhålla isär. Om lönsamheten i industrin sjunker attpå av

omvärldenän ii snabbare taktproducerad enhet överlag ökarderna per
växelkurser,vid lämplignedskrivning valutanfasta kan av vara enen

grundbranscher sjunkeråtgärd. lönsamheten i vissa påMen av enom
efterfrågan världs-utbudlångsiktigt växande obalans mellan och på

I sådantolämplig åtgärd.marknaden, är däremot devalvering etten en
ochellerproduktionskapaciteten skäras nedläge måste anpassas:

i deanpassning till förändringarställas Det är baraom. genom en
internationella kon-produktionsförutsättningarna och deninhemska

realekonomiskkurrensbilden konkurrenskraften kan stärkas isom
en devalvering görcapita ökarmening dvs. realinkomstenså att per-

fattigare.oss
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3Tabell olika branschers produktionenvisar hur andelar och syssel-av
sättningen utvecklats under 1970-1986. l tabellen för-åren ocksåanges
änd-ingen i produktionsvolym sysselsättningoch i absoluta tal med

1970nivån bas. För uppfattning hur industrins specia-attsom ge en om
liseringsmönster förändrats under period redovisas i tabellsamma en
sperialiseringskoefficient är lika med kvoten mellan den inhemskasom
produktionen i viss bransch och den inhemska förbrukningenen av
branschens produkter. Om specialiseringskoefficienten är större än ett

Sverigehar exportöverskott för produkterna i fraga.ett Ett värde
mirdre än innebär importöverskott. Branschindelningenett ett är
visserligen alltför för medge verkligt penetrerande slut-att nägragrov

eftersom specialiseringen mgsatser, varje bransch är betydande, men
likvälkan göra intressanta iakttagelser. För det första visarnägraman

tabellen Sveriges konkurrenskraft absolut är inomatt starkast densett
råvarubaserade industrin, maskinindustrin och transportmedelsindustrin.
Vidare tabellen Sveriges konkurrenskraft förstärkts när detattanger
gäller råvarubaserad produktion, kemiska produkter, transportmedel och
instrument.
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ÖversiktTabell produktion3. över och sysselsättning industrini 1970, 1980 och 1986
aProduktion Medelantal sysselsatta

Volym°oaAndel i Andel i % Syssel-
1986 sättn.

1986

1970 1980 1986 1970: 1970 1980 1986 1970:
100 100

Gruvor 3,6 2,2 2,0 73 1,8 1,7 1,5 69
Livsmedelsindustri 10,5 10,3 10,1 98 8,8 8,5 8,7 83
Tekoindustri 5,9 3,4 2,6 57 9,8 5,0 4,1 35
Trävaruindustri 8,1 8,7 5,7 93 8,9 8,5 7,3 68
Massa- och pappersindustri 7,6 7,2 7,8 131 5,8 6,4 6,3 91
Grafisk industri 5,7 6,4 6,7 134 6,2 6,6 8,3 112
Kemisk industri 8,0 9,7 11,4 145 6,7 7,8 8,3 103
Jord- och stenvaruindustri 4,2 3,4 2,8 80 4,1 3,2 2,8 57
Järn- och stälindustri 7,7 5,7 5,4 127 6,5 6,7 5,4 70
Metallvaruindustri 8,9 9,2 8,8 131 9,0 9,1 9,5 88
Maskinindustri 12,0 13,0 13,1 147 12,9 13,1 13,4 87
Transportmedelsindustri
exkl. 7,0 9,2 10,8 246 7,2varv 9,7 10,5 206
Varv 2,4 1,5 1,5 60 2,9 2,7 1,4 40
Instrumentindustri 0,8 1,2 1,4 171 0,9 1,1 1,7 159
Elektroindustri 6,7 8,3 7,9 194 7,4 8,9 8,9 101
Annan tillverkningsindustri
exkl. samhällsföretag 0,7 0,6 0,5 88 1,0 0,8 0,7 54

industrin totalt 100 100 100 123 100 100 100 86

Källa: Nationalräkenskaperna.

aAv industrins förädlingsvärde i löpande priser.51980 priser.års
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198619801975, och1970,industrinSpecialiseringsmiinstret i4.Tabell
Specialiseringskoefficienta

1986198019751970

8,14,83,0Järnmalmsgruvor - 0,90,90,90,9Livsmedelsindustri
0,50,60,70,7Tekoindustri
1,51,31,31,3Trävaruindustri

ochMassa- pappers- , 2,62,32,22,4industri
1,01,01,01,0industriGrafisk
0,80,70,60,7industriKemisk

Jord- och stenvaru-
0,90,90,90,9industri

Järn- och stal-
1,21,21,01,0industri
1,01,01,0Metallvaruindustri - 1,21,21,2Maskinindustri -

Transportmedels-
1,51,31,2exkl.industri varv - 0,80,70,6instrumentindustri - 1,01,01,11,0Elektroindustri

’:°dkti°Inhemsk3Specialiseringskoefficient
förbrukninginhemsk

där skogs-branscherna,râvarubaseradedeDevalveringarna har gynnat
10.diagram grundPaverkstadsindustrinframförvägerindustrin tungt,

rävarubaseradförädlingsvärdeandelen iinhemskahögadenav
vilketlönsamheten stor,devalveringarna pablir effektenproduktion av
däre-Verkstadsindustrinkapacitetsutbyggnader.tillskapar incitament

insats-importbetydandemedsammansättningsindustriär avmot enen
som arinput-outputundersökningen avserEnligt den senastevaror.

ochverkstadsindustrin140°o1980 iimporterade insatsvarorandelenvar
alltsalederdevalveringpappersindustrin. En16% trä-, ochi massa-

lön-varförverkstadsindustrin,ikostnadsökningarkraftigatill relativt
samhetsförbättringen ärVidareskogsindustrin.änavsevärt lägre iblir

istarkareSverigeiproduktionskapacitetenbyggaincitamenten utatt
än iinhemska råvaror,produktion påsinbaserarskogsindustrin, som

lokaliseradegeografisktär obundenverkstadsindustrin resurseravsom
expansio-läggamarknadsskälfördelaktigt attdär det kanoch avvara

fram. ingetär alltsamer Devalveringarlängredettai utlandet omnen
ställetiDen tenderarstrukturomvandlingen.påskyndarinstrument som

produktions-arbetskraftsintenstivrâvarubaserad ochkonserveraatt en
struktur.
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världsmarknaden,marknadsandelar pajusterade10. SverigesDiagram
olika industriertre

1E1ClJIrdax:
110

‘~.‘
.-- . . ..,‘. I1:5 ,

I
Ir-

-n
Iha

100 n.- ‘uP
a-

Bas‘95 mX .xrtnstn.I~~- .,’f ,f‘ Ver|stad,’‘~,I
exkl. varvI,

’ övriga— brawsdnrm I lIFIIl 1%1%1%1%41%IE1%. 1%1

effekter den svenskaför exportensAnm: Andelarna har justerats av
utvecklingen speglarmarknadsinriktning, varförochspecifika produkt-

konkurrensläget.förändringar i

Källa: SINDCOM.

ärstrukturomvandlingen industrinillustrera ialternativt sättEtt att
strategiska kon-hänsyn denmed tillklassificera produktionenatt

redovisas i nedan-respektive Indelningen,kurrensfaktorn i grupp. som
strukturstudie utgivenaktuelltablå, följer istående settstort aven

OECD, 283.1987,OECD s.

ExempelKonkurrensfaktorproduktTyp av

livsmedelMalm,NaturtillgångarResursintensiva massa,

Papper, stål, petroleum-SerielängdSkalintensiva
kolprodukteroch

skor,Arbetskrafts- Kläder,Arbetskraftsintensiva
färdigvaror,kemiskakostnader

fartygmetallvaror,

Maskiner, bilar,ProduktutvecklingDifferentierade
teleprodukter, instrument
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skalintensivaochresursintensivaklassificeraskanBranscher somsom
sjunkithar baraAndelenindustriproduktionen.40 %för drygt avsvarar

11.diagram tillTillgång råvaror1970sedanprocentenhetermed några
Produk-konkurrensfaktorerna.här de strategiskaärskalekonomisamt

Anläggningskapitaletsteknik.internationellt kändbaseras av-tionen på
varieraråldersstrukturvarför anläggningarnasärskrivningstid lång,

och därmedanläggningarnamodernastemed deProducenternaglobalt.
enhet prisledare.principblir iproduceradlägsta kostnadernade per

fördelförlorat denSverigemalmbaserade industrin harInom den som
tvingadesstålindustrinsvenskainnebär. Deninhemsktillgång till råvara

grund kon-produktionen påoch ställa1970-talet skära ned avpå om
utomeuropeiska länder.andraJapan ochstålverk ikurrensen från

redanstrukturrationalisering påpåbörjade sinSkogsindustrin, som
ochinhemskmed råvarafördelenutnyttjat1960-talet, däremothar
ochochproduktionentill integreraelektrisk energi att papperav massa

olikatillverkning papperssorterkonkurrenskraftigdärmed uppnå aven
säckpapper.t.ex. ochtidningspapper

förädlingsvärdeindustrinsandel11. Olika produktgruppersDiagram av

Prima-nIm

75.

m L-

kran-mama.å t imrsiva
Skal -imativa
ZRn.|rs-imrsiva0

2.appendixredovisas iolika produkter klassificerasAnm.: Hur
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l

Till de relativt arbetskraftsintensiva bl.a.branscherna hör tekoindustrin
och där sysselsättningen dragits ned med än hälften sedanvarven, mer
början 1970-talet. ä-r exempel branscher med tillverkningDet pâav av
relativt standardiserade produkter i jämförelsevis korta serier. Efter-

finnsdet näraliggande substitut marknaden är priset viktigtpâsom som
konkurrensmedel. Arbetskraften utgör betydande del produktions-en av
kostnaderna, varför det i finnsland med Sveriges kostnadslägeett
starka incitament införa arbetskraftsbesparande teknik. Sysselsätt-att
ningen har följaktligen sjunkit kraftigt i arbetskraftsintensiv produk-
tion. Arbetskraftsintensiva produkter idag för fjärdedelknappsvarar en

Årindustriproduktionen. 1970 andelen 30 %.av var

Differentierade produkter näraliggandesaknar substitut. Priset är en
viktig, inte dominerande Företagenkonkurrensfaktor. konkurrerarmen
med och kan betalt för kvalitetta i vid bemärkelse. Att utveckla- -
kundanpassade tekniska lösningar eller kankomponentersystem av som
kombineras olika sätt ärpå betydelsefulla konkurrensmedel. Vidare

installation,spelar service olika slag ochutbildning, dokumentationav
underhåll såvälviktig roll. Kunskapsinnehâllet tekniskt kunnandeen

marknadskunnande är vilket avspeglar FoU-in-sig i högstort,som en
tensitet och teknikerintensitet. Komponenter utsträckningköps i stor
från underleverantörer i Sverige utlandet. l extremfallet före-och har

ingen tillverkningtaget alls i regi, utvecklar tekniska lösning-utanegen
och samordnar leverantörer utrustning. Ett exempel är Kockumsar av

ubatsprojekt i Australien där 30 % kontraktet huvudsakligenav pro--
jekteringen tillfaller Sverige.-

Differentierade produkter för dryg tredjedel industrinssvarar en av
produktion. Andelen har ökat sedan 1970. Här ingår tillverkning läke-av
medel, bilar, teleprodukter, Denna sektor för drygt 60 °oetc. svarar av
industrins FoU och det är endast inom de FoU-intensiva delarnamest
läkemedelsindustrin bilindustrinoch sysselsättningen ökat sedansom
mitten 1970-talet.av
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produkter-differentieradedekonstatera attSammanfattningsvis kan man
till-beror på attfrämstvilketökat,harindustriproduktionenandel avnas

FoU-intensiv där. Medingårmycket ensom Sverige äribilarverkning av
delfinnadock att gruppenskulle avklassificeringförfinad enmanmer
Pastandardiserade. motsvaran-ärverketsjälvaiprodukterdifferentierade

branschernatraditionellade av-genomgångskullede sätt avnoggranen
papperskvalitéerdifferentierade, t.ex.gradär i högprodukterslöja som

medelolikamedsträvan attändamål. Enspeciellaförutvecklatssom
deunderindustrinhelakaraktäriseratärprodukter någotdifferentiera som

flytandeärklassernaÄven mellangränsernaalltså10-15 åren.senaste om
produ-fortfarandegradhögiSverigehelhetsbilden bestå: attändåtordesa

betydelse-pris ärochskalekonomivilkaförproduktertraditionellacerar
konkurrenskraften.förfulla

förbetydelsetjänsternasärstrukturomvandlingen attidragmarkantEtt
utvecklingen motkonsekvens enärDettaökat.industriproduktionen aven

utredningsinstitutIndustrinsstudieEndifferentiering.gradhögre avav
produktionskostna-andel1985 tillverkningensEliasson visaret.al., att av

1970-talet.mittensedansjunkitindustriföretagen har avi dederna stora
administra-distribution,främst marknadsföring,År tjänster1982 beräknas

produktionskost-utveckling 35 °uförha svaratochforskning avtion samt
allt störrespelakommitalltså atttjänstefunktioner har enOlikanaderna.

elek-introduktionensamtidigtkonkurrenskraft avför företagensroll som
arbetet påmedfört attharmaskinerstyrdanumerisktrobotar ochtronik,
kvalitets-ochövervakningbestårgradi allt högreverkstadsgolvet av

kontroll.

före-harökatlndustriföretagenförbetydelsetjänsternasSamtidigt som
föruttryckärbolag. Detta ett endemutsträckning påviss sattitagen
understorföretagenidecentraliseringochprofessionalismsträvan mot

uppdrags-ochfastighetsförvaltningi näringarTillväxten1980-talet. som
överförtindustriföretagdel på attinte ringaalltså tillberorverksamhet

studieEnligtbolag. avdataavdelningar på enochfastigheter egnat.ex.
1987 försvann påtjänstesektorn,Lånad itillväxtindustriverkStatens

1977-1982. Detta motsvarar enindustrijobb åren20 000sättdetta
delenövervägandeochsysselsättning avindustrinsifjärdedel nedgångenav

i fråga.periodenundertjänstespktornden privatatillväxten i
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förflyttaskanoch tjänsterbyggerInternationell handel attpå varor
råvarutillgångar, real-mellan länder än produktionsfaktorerlättare

arbetskraft. geografisktRåvarutillgångar bundna ochkapital och är
mellansig lättkapitalet rörarbetskraft är relativt trögrörlig. Menäven

internationellt verksamEnländer med hjälp direkta investeringar.av
forskning utveckling,funktioner ochalltsa fördela olikakankoncern

service före-inommellan länder ochtillverkning, marknadsföring och
Styrning ocharbetsfördelning.internationelldra nyttatagets av enram
underlättatsgradspridd verksamhet har i högkontroll geografisktav en
10-20dekommunikationsteknologins utveckling under åren.senasteav

konkurrenskraft alltsa företagets kon-Till skillnad från lands ärett
geografiskt lokaliseradekurrensförmåga oberoende resurser.av

ökatefterkrigstidenunderDe internationella direktinvesteringarna har
multi-ellerInternationellai än världshandeln. koncernersnabbare takt

före-intenationella kallas är dockföretag de populärt någon nysom
SKF,Ericsson ochföretag, Telefon AB L Mteelse. Några svenska t.ex.

decennier.1900-talets förstaetablerade sig i utlandet redan under

utlandsverk-Statistiken de internationella koncernernasöver svenska
DIRKdirektinvesteringskommittén hadebristfällig. Enligtsamhet är

företagi utlandet. Dessa1965 80-tal svenska företag tillverkningår ett
inkl bolag sammanlagtanställda i icke tillverkandesysselsatte ca

År produk-med170 000 utomlands. 1978 antalet företaghadepersoner
dotter-utländskation i utlandet ökat till 118 antalet sysselsatta ioch

År majoritetsägdatill 300 1986 sysselsättningen ibolag 000. uppskattas
vilkettill 370 000 anställda,dotterbolag utomlands motsvararuppgå

harlUsA,1980-taletindustrisysselsättningen Under40 °o i Sverige.av
svenskatredjedel detEuropa och övriga länder tagit varderaemot aven

innebär detta1970-taletdirektinvesterade kapitalet. Jämfört med en
kraftig förskjutning till förmån för USA.

etableraEtt företag sig utomlands ochkan ha olika anledningar att
tillverkninggällermotiven varierar mellan förädlingsled. När detolika

ellerkan motiv förmånliga produktionsvillkor, låga lönerett t.ex.vara
låga skatter. När det direktinvesteringar inom konfektions-gällert.ex.
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arbets-framför allt de lägredetPortugal ärindustrin i Finland och
emellertid inteförefallermotivet. Lönelägetkraftskostnaderna ärsom

tillverk-läggersvenska företagtillorsakenden dominerande attvara
fortfarandevarit ärlmportrestriktioner ochning utomlands. har en

framföriblandu-länder.utlandsetableringar, främst iorsak tillviktig -
fabrikenkomplettaprojektexport, dvs leveranserallt när det gäller av

som då ofta ärkundenkrävertelekommunikationerkraftverk, etc. en-
myndighet produceras lokalt.skaandel kontraktetvissstatlig att en av

dömaallttill EG ärrelationer attSveriges framtidaOsäkerhet avom
etablerat sig iföretag underdominerande motivet till ärdet att senare

avskaffats.trots AllmäntindustrivarorGemenskapen tullarna påatt
till kundernasdifferentieras ochgäller produkternaatt anpassasmer

kundenstillverkningfördelarna med påönskemål desto större blir
leverans-fördessutom riskermarknader innebärmarknad. På avlägsna

lokal produktion.störningar ytterligare fördel meden

välja mellanprincipföretag iförsäljningsledet kandet gällerNär ett
viavia ellerimportör,fristående agentdirekt till kunden, viasäljaatt

kompli-teknisktgällerförsäljningsbolag. Allmänt attsetteget mer
sälja-krävs fråninsatserdesto störrekundanpassad produktcerad och

kvalifice-underhållservice ochsida. Dessutom blir kraven på merrens
alltsåfinns detvolymviss storarade. Givet försäljningen haratt en

för företagutomlandsförsäljningsbolagfördelar etableraatt som
lättareblir det ocksåSamtidigtdifferentierade produkter.exporterar

utveckling.bedöma marknadensför företaget att

utveckling iochforskningi allmänhet fördel lokaliseraärDet atten
utgörproduktutvecklinganslutning till produktionen, i synnerhet som

storföretagenssvenskaDedominerande delen FoU-kostnaderna.den av
inriktadutomlands tidigare liten och på attFoU-verksamhet ut-var

FoU-verksam-standardprodukter. Studierveckla lokala varianter avav
utlandetkostnaderna iemellertidinternationalisering visarhetens att

i1970-talet ökadeförsta hälftenforskning utveckling underför och av
dubbelt snabb takti utlandet isnabbare takt än produktionen och så

hälftenUnder andraFoU-kostnaderna hemmaplan.på avsom
utlandet i takt1970-talet ökade FoU-kostnaderna i ut-somsamma

iFoU-kostnadernalångsammare änlandsproduktionen i taktoch något
1980.Multinationella FörSverige företag: FoU-verksamhet etc.,
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1980-talet är uppgifterna ofullständiga, utflyttningen FoUmer men av
ärhar fortsatt. Detta utsträckningi följd företagsvenskastor attaven

fått utvecklingsavdelningar köpetpå vid förvärv dotterbolag iav
utlandet. kompetensDen finns där kan inte överföras till moder-som
bolaget. Vidare sker ofta differentiering produkter i samverkan medav
köparen, vilket skapar incitament flytta FoU utomlands. Ettatt annat
motiv, närmast gäller forskning, är lokalisering utomlands görattsom
det lättare följa utvecklingen vid forskningsfronten.att

Ytterligare led i internationaliseringenett är företagen flyttaratt ut
delar sin finansverksamhet till utlandet. Den svenska valuta-av
regleringen torde det dominerande motivet till detta.vara

De största svenska industrikoncernerna är i realiteten internationella
företag, internt kan lokalisera FoU, tillverkning, finansiering ochsom
försäljning till länderde är fördelaktigast med hänsyn till produk-som
tionsekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. Rotlösheten torde
öka strukturen förskjuts kunskapsintensiv produktion. Indu-motmer
stripolitiskt innebär detta de företagen blir alltatt stora svårare att

t.ex.påverka för främja olika politiskaatt mål full sysselsättning och
balans.regional Sverige får alltså konkurrera villkorpå samma som

länderandra de internationellt rörliga Ett internatio-om resurserna.
nellt verksamt företag arbetar i knivskarp konkurrens världs-påsom
marknaden har helt enkelt inte råd hysa sentimentalaatt några
historiskt betingade nationalistiska känslor eller socialtacceptera ett

inte bidrar till siffror i bokslutet. Företagenssvartaansvar som
för Sverige torde i praktiken proportionellt detengagemang motvara

kunskaps- och realkapital är nedlagt här.som

Å andra sidan är det lättare bedriva selektiv ekonomisk politikatt om
näringslivet i Sverige domineras fåtal företag änett storasom av- -

ägandet är spritt. Kontaktytorna näringslivetmellan och deom mer
politiska regeringen färre.ytterst blir För citeraattorganen - -
Gunnar Eliasson: ... det vinstorienterade, kapitalistiska företaget är
självfallet lika intresserat de skattepengar finns i budgetstatensav som

de vinster tjänaskan in i världshandeln, särskilt desom av som om
Eliassontidigare är lättare 21.åtkomliga et.al., 1985, s.
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7 Storföretagen

I tabell 5 redovisas datanågra beskriver de 20 största exportföre-som
i industrin. Dessatagen företag svarade 1985 förår hälften exportenav

industrivaror, de fem största svarade för 30 %. I tabellen kanav varav
jämföra företagens rangordning exportörer 1965man 1985. Enochsom

sådan jämförelse är visserligen problematisk grund populatio-på attav
förändras över långså period, skillnader inen rangordningenen men

mellan de båda speglaråren ändå de strukturförändringar i industrin
beskrivits i föregående avsnitt. De fem störstasom exportföretagen år

1985 tillhörde samtliga Årverkstadsindustrin. 1965 fanns bland de fem
1främsta förutom 5,Volvo 2,och ASEA gruvföretaget LKAB

3skogsföretaget SCA 4.och stålföretaget Gränges Samtliga dessa
råvarubaserade företag har halkat listan Sverigespå störstaner av
exportörer. Generellt harsett verkstadsföretagen under 20de senaste

vandratåren rankinglistanuppåt på medan skogsföretagen stålföre-och
har fallittagen ner.

Utlandsförsäljningens betydelse för de industriföretagen ökatstora har
stadigt. I flertalet de 20 största exportföretagen idagöverstigerav
utlandsfaktureringens andel omsättningen 70 °o. De utlands-mestav
beroende företagen är Sandvik, SKF Alfa-Lavaloch där utlandsmarkna-
dens andel tilluppgår 90 %.ca

Parallellt med tillväxten utlandsmarknadernapå har andelexportens av
utlandsfaktureringen minskat. Exporten från Sverige svarade 1965år
för hälften industrins utlandsfakturering. Andelen iav settstortvar
konstant till mitten 1970-talet, Årdå den började sjunka. 1978av
beräknas andelexportens utlandsfaktureringen i industrin ha uppgåttav

Swedenborg,till 414 1982.% Enligt undersökning SIND avseendeen av
de 20 största industriföretagen har inte trenden brutits devalvering-av

1981åren 1982.och Expertens andel utlandsfaktureringenarna iav
storföretagen sjönk nämligen mellan 1980 1986år och från i genomsnitt
46 till% 40 %. Tendensen utpräglad i Electrolux,mest Ericsson ochvar
Volvo. För Saab-Scania däremot Hagmanökade exportandelen och

1988.Sterndahlen, Ett räkneexempel visar frånatt exporten stor-om
företagen hade ökat i takt utlandsförsäljningen, skullesamma såsom
hälften Sveriges marknadsandelsförlusterav sedan mitten 1970-taletav
varit återvunna.
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rávarubaseradedeiär högstutlandsfaktureringenandelExpertens av
ingenAvesta, harförundantagmedStâlindustriföretagen,företagen.

Även är exportensskogsindustriföretagenitillverkning utomlands.
skogsindustriföre-Dehög.genomgåendeutlandsfaktureringenandel av

pappersbruk föriframåthar integreratsig utomlandsetablerattag som
avsättningensäkraatt av massa.

1985i industrin arexportföretagenstörstaTabell 5. De
Utlands Utlandsan-ExpertensExportRanqordnino

anställdasmdr kr andelfakture-19651985 av Jandelutlands-reringens av
sysselsätt-fakture-andel av i

iningenringenomsättn.
°0% j‘yo

2641843011Volvo
19686514132Saab-Scania
5053801483Ericsson
3B44611154ASEA
662675B255Electrolux
2170717126KopparbergStora
41004467SSAB - 574392598Sandvik

344965439SCA
51006341810Boliden

166159411IndustrierNobel - 59579412Papyrus A- 8019914613SKF
10797417a 314Avesta

29742315SverigeIBM - 2559733716Modo
29737431417Assi

8100773218LKAB
66318832019LavalAlfa

21003 6020SkogsägarnaSödra -

Jernverk KMW.Avesta ochaJohnson-gruppen
1B-19 1986.Veckans affärerKälla: nr

iutlandsfaktureringenandelverkstäderna varierarBland exportens av V
i20 %.SKF blotti100 %nära ochär denintervall. I IBMett stort

olika orsaker.utlandsfaktureringen harandeliVariationer exportens av
iexempelvisprodukter, harstandardiseradetillverkar relativtSKF, som

företrädesvis ifabrikermindre antaliproduktionen ettkoncentrerat
sigförsökt skapaEuropa Electroluxskalekonomi. harför att uppnå

Detolika länder.iköpa konkurrentermarknadsdominans att uppgenom
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är intressant Volvo och Saab-Scaniaatt notera skiljeratt sig markant
i fråga internationaliseringen produktionen. Saab-Scanial utgörom av

betydligtexporten större andel utlandsfaktureringen konkur-än ien av
liksom i flertaletrenten verkstadsindustriföretag bland de 20 största

exportörerna.

Ett utmärkande drag i de 20 största exportföretagen är tillatt exporten
dotterbolag i utlandet har ökat bekostnadpä tillexporten externaav

diagramkunder under 1980-talet 12. Exporten till kunder utanför kon-
har stagnerat sedan 1982. Utvecklingen har varitcernerna utpräg-mest

lad i verkstadsindustrin. Internexporten kan bestå dels färdigaav pro-
dukter till försäljningsbolag utomlands, dels komponenter till produ-av
cerande dotterbolag. Hur detta mönster är ofullständigt känt.utser
Men eftersom ökningen internexporten inte motsvarats någonav av
nämnvärd ökning antalet sysselsatta utomlands är det allt attav av
döma framför allt leveranserna till försäljningsbolag i utlandet som
ökat Ökningenbekostnadpä försäljningen till intern-agenter.av av

kan iexporten hög grad hänföras till bilindustrin, till över-exportvars
vägande del till heladotterbolaggår i utlandet 70 % bilexportenav
utgörs fordon.körklaraav
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utlandet iisysselsättningochUtlandsfakturering, export12.Diagram
storkoncerner20

IXFIGJIr¢::m

‘—‘Ut1ads-15] iakturar.
Imam
court
Extern
9%

:sas:ses15394:§83låsa1531

affärer.Veckanskoncerndatabas,SIND:sKälla:
uppskattning.SIND:s1986 ärinternexportochAnm.: Extern-

harverksamhetstorföretagensinternationaliseringenTrots att av
medföretagminstgäller intefortsätta. Detlärdrivits långt, processen

fördelarinternationaliseringensvilkaförkunskapsintensiv produktion,
ärprodukteravanceradeförmarknadendels därförär särskilt attstora,

kunskaps-kompetensenutvecklingdärförinternationell, dels att aven
1988.Eliasson,kontaktnätkapitalet internationelltkräver ett

internationalisering förstorföretagenskonsekvenser har sam-Vilken
interna-deUtredningenbesvara.ärFråganhäilsekonomin svår att om

DIRK etablering utom-effekter attticnella investeringarnas menar
storföretagennödvändigt för atttillverkning ärochlands försäljningav

Oavsett exportenmarknadsandelar.sinabehålla och ökaskall kunna om
koncernenstillinternationaliseringen attbidrarSverige ökar,frán

under-bekräftas någrahypotesDennaförsäljningsvolym ökar.totala av
t.ex. Blomströmvärldsmarknadsandelarstorföretagenssökningar av

denfrånskillnad1988, tillstorföretagenvilka tyder på attLipsey,om
undermarknadsandelar intaktasinabevaradesvenska exporten

iutlandsinvesteringaremellertid slutsatsen att1970-talet. DIRK drar
konkurrenskraftproduktionensden inhemskaflertalet fall ökat också

bekostnadinte15. alltsåSOU ökar påUtlandsverksamheten1983:17, s.
Sverige.isysselsättningproduktion ochkomplement tillär ettutanav,
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tillimpulsernadominerandehar de10-15Under de årensenaste
indu-gällti synnerhetutifrån. Det harkommitstrukturomvandlingen
undernäringen,konkurrensutsattasärklassär den i meststrin, mensom

näringsgrenar transpor-även andrautsträckning1980-talet i ökad som
Erfarenheternaförsäkringsväsende.ochfinanserkommunikationer,ter,
anpassning tillsmidigförutsättertillväxtgod ekonomiskvisar att enen

stör-motverkaFörsök attkonkurrensförutsättningarna.iförändringar
konjunktursvängningarfrågadet äromvärlden, antingenfrånningar om

produktionsförutsättningar,ochefterfrågemönsteriförändringareller
Givetbalans.ochinternupprätthålla externtill svårigheterleder att

arbetsfördelningeninternationelladendelta ivaltSverige har attatt
samhälls-strukturomvandlingen storafördröjaförsökinnebär varje att

Denkonsekvenser.statsfinansiellaorimligaochkostnaderekonomiska
allaövergivits i sagtsnartidagpolitiken harekonomiskakeynesianska

jämnochhögmålenpolitiskadeLikväl kvarstårläger.politiska
välfärden.fördelningoch rimligsysselsättning aven

industrikoncerner,tjugotal storadominerasSveriges näringsliv ettav
företagsDessaSverigeshälften export.för cirkavilka avsvarar

internationellaFöretagensföretagsförvärv.ökatbetydelse har genom
produktutveckling, produktion, mark-planallaberoende har ökat på

internationellafinansiering realitetenidag ide ärochochnadsföring
både andelverksamhetendelenden svenskaföretag i vilka avsomav

Verkstadsindu-produktionen tiden.överminskatharochfaktureringen
internationaliseringen,föri bräschentillbakasedan långtstrin har gått

särskiltbasindustriernaföretag inomävenharårpå senaremen
internationalisering-skogsindustrin utvecklingföljt efter. En vidare av

internationellabibehålla företagensnödvändig förtorde attvaraen
iproduktionennödvändig förär därmed också attkonkurrenskraft och

öka.även den inte kommer attöverleva siktSverige skall på om

basindustrier ochstrukturomvandlinggenomgripandeTrots svararen
delenövervägandeförtillverkningarbetskraftsintensivspecifikt av
utsträck-iSverigeDetta innebär storindustriproduktion.Sveriges att
vilka detförmed produktervärldsmarknadenning konkurreramåste på

producerad enhet.styckkostnaderlågakonkurrensmedlet ärfrämsta per
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Devalveringarna 1981åren och 1982 har allt döma främstatt gynnatav
denna Åproduktion.typ andra sidan påpekas i olikaav sammanhang att
Sverige i ökad utsträckning differentiera sinamaste produkter och
konkurrera med kvalitet och service än pris. Det ärsnarare en
utveckling är väg ipå alla branscher,som naturliga skälmen som av
slar igenom relativt långsamt. Den högteknologiska tillverkningen är
relativt liten och begränsas till branscher läkemedelt.ex. ochsom
teleprodukter.
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APPENDIX l

Utvecklingen i olika näringsgrenar under 1970- 1980-talenoch

Ravarutillgangarna skogen, malmen och vattenkraften har varit- -
basen för Sveriges industrialisering. Skogen sågades till plank eller för-
ädlades till trävaror, och Malmen exporterades ellermassa papper.
bearbetades i den inhemska järn- och stalindustrin, i sin tursom var
utgångspunkten för den mekaniska verkstadsindustrin skeppsvarven.och
Trots verkstadsindustrinsatt andel industriproduktionen ökat underav
efterkrigstiden, utgör de gruvor,râvarubaserade branscherna järn- och
stålindustri skogsindustrinsamt Sverigei betydligt större andelen av
industrin än jämförbarai länder. Närmare bestämt nämndadesvarar
branscherna idag för 20 % Årindustriproduktionen. 1970 andelenav var
25 %.

Den malmbaserade industrin domineras företag. LKABstora detav -
största gruvföretaget för över 80 % den svenska järnmalms-svarar av-
brytningen. Omkring 90 % LKAB:s produktion huvudsakav exporteras,
ligen till Västeuropa. Den malm vidareförädlas i Sverige levererassom
huvudsakligen till NJA liksom LKAB ägs Flera andrastaten.som av

företagstora Grängest AB, Stora Kopparberg och Boliden ärex verk-
inom såväl gruvindustrin järn- ochsamma stâlindustrin.som

Lönsamheten i de svenska järnmalmsgruvorna har varit problemett
Ökatunder de 30senaste aren. utbud malm från i Austra-av nya gruvor

avsevärtlien, Canada, Sydamerika Västafrikaoch med lägre produk-
tionskostnader än i Sverige har priserna världsmarknaden.pressat på
Vidare har sjunkande transportkostnader minskat fördelen för Sverige

ligga näraatt marknaderna Västeuropa.i Slutligen har fördelen med de
fosforrika svenska malmerna minskat billigaatt och effektivagenom
stälprocesser utvecklats utnyttjar fosforfattig malm.som
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konkurrens-försämradesÄven stâlindustrinochsvenska järn-för den
Sovjet,i Japan,byggdesStålkapaciteten1960-talet. utbilden under
stålat-specifikadenÖsteuropa Samtidigt minskadei u-länderna.och

stalindustrin,svenskai denProduktionenanvändningar.olikaigången
underpåtagligtdämpades1960-talet,underökade i snabb takt men

konjunkturnedgången ochinternationelladenföljd1970-talet avensom
Trotsvarvsindustrin.internationellai dengrund krisenminstinte pa av

stâlverkregi bygga stortstatlig ettiplanerSverigefanns i på attdetta
handelsstâl-mellansvenska80, deStålverk försörjaskulleLuleåi som

omstriddamycketplanerDessamed ämnen.verken varsom-
faktum.stålkriseninternationella ettnär denemellertidskrinlades var

lång-ii strukturomvandlingen gåttvilkenstålindustrinsvenskaDen
gigan-konkurrentländerna införplötsligt ettstodän itaktsammare

Deregi.statlig treidelvislöstesDettaomställningsproblem.tiskt
JärnverkOxelösundsochNJA, Domnarvethandelsstâlverken:största

SSAB. ProduktionenStål ABSvensktstatligadet1978 iförenades år
tillvara stor-för taenheter atttill färrekoncentreradeshandelsstålav
produktionensamtidigtsarnordningen,förbättradriftsfördelar och som

mellansvenskademedfördeNedskärningarna attned.totalt skarssett
iärännuidagde fyramarknad. Avsinförlorade somgruvorgruvorna

Specialstälindu-kommande fem åren.under denedläggasdrift ska två
krisengradstål lika höglegerat idrabbades inte somstrin av

underotillfredsställandelikvälLönsamhetenhandelsstålverken. var
genomgripandespecialstålindustrin harinomoch även1970-talet en

produk-År koncentrerades1984genomförts.strukturrationalisering
År 1986Sandvik.Avesta ochkoncerner:stöd tillmed statligt tvâtionen

Ab.OyOvakofinskamed detSteel ABgick SKF samman

pappersindustrin pa-ochsågverkensindustrin, dvs. samtSko massa-
sågverkAntalet1960-talet.redanstrukturrationalisering pabörjade sin

samtidigt2 500till6 5001986 från1960 och pro-mellan somminskade
kubikmeter Underfyrfaldigades.mätt i sammaduktionskapaciteten

Produktionen55.127 tillfrånmassafabrikerminskade antaletperiod
Även pappersbrukantalet10,5 miljoner5,6 till ton.fördubblades från

År 76 brukfanns1960omfattning.iinteskurits ned,har sammamen
55iÅr antalet19862,3 miljonerproduktion ton. neremed pa varen

8,3 miljonerproduktionmed ton.påen
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pappersindustrin harochinomStrukturrationaliseringen genom-massa-
Produktions-Nordamerika.frånökad konkurrensunder trycketförts av

integreradedelvishelt ellerpappersbruken idagde flestatekniskt är
tidnings-kraftpapper,tillverkningmassafabriker. det gällermed När av

dvs.integreradeheltbrukallajournalpapper äroch så gott sompapper
tillkoncentreradärfrån flis tillproduktionsprocessenhela enpapper

specialiseradeanläggning. tillverkarFabrikeroch mersomsamma
vissaochfinpapper, kräppat typerpapperskvaliteter, t.ex. avpapper

massakvalitet ointe-ärdär speciella kravdet förekommer påkartong
inköptmedmekanisktillverkningeller kompletterargrerade avegen

kemisk massa.

till-begränsaspappersindustrins tillväxtochsvenskaDen avmassa-
iLönsamhetendrivitsvedPriserna hartill påråvara.gången upp.

grund15de påkraftigt under årenvarierat senastehar avbranschen
fluktuationer.dollarkursens

byggkonjunkturentillgrad knuteni högutveckling ärTrävaruindustrins
sedan mittentillbakaharutomlands. Branschen gåtti Sverige och av

främstNedgången harbyggandet.inhemska1970-talet med deti takt
skivindustrin.ochträhusfabrikerna, snickeriernadrabbat

efterkrigstidenhela påundertekoindustrin har krymptDen svenska
frånkonkurrensen1960-talet harFrångrund ökad importkonkurrens.av

ökat,och SydkoreaHongkongnyindustrialiserade länders.k. t.ex. men
från Europa.kläder kommerdrygt 60 °o importenav av

ochbaskemikalierframställningindustrin ingården kemiskai av
ochpetroleum-gummivarorfärdigprodukter, plastvaror, samtkemiska

allt-omfattarDenmycket heterogen.Produktionen ärkolprodukter.
avanceradetillbaskemikalerframställning standardiseradeifrån av

själv-tillväxttakten varierarKonkurrensbetingelserna ochläkemedel.
ökadehelhetivbranschenProduktionenmellan olikafallet segment. som
underindustriproduktionentotaladubbelt densnabb takti nära så som
likvälliggerdendämpats,1960-talet. Därefter tillväxttaktenhar :nen

industrigenomsnittet.över
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Kemisk industri baserad biprodukter från massatillverkning harpå
gamla traditioner i Sverige. Under 1960-talet byggdes emellertid en
kemisk industri baserad råpetroleum för framställning olikapåupp av
kemiska produkter och basplaster. Sveriges första petrokemikombinat

i drift i Stenungsund 1963.togs När BP:s raffinaderi i Göteborg ochår
Texacos raffinaderi i Brofjorden i bruk 1967 respektive 1975togs är
tredubblades kapaciteten raffinera råolja i Sverige. Planernaatt på en

Ävenytterligare utbyggnad Statsraff förverkligades emellertid inte.- -
utomlands byggdes kapaciteten sedanoch marknaden har mittenut av

Överskottskapacitet1970-talet karaktäriserats utbudsöverskott.av
föreligger också marknaderna för baskemikalier. Lösningen för denpå
svenska kemiska industrin har varit inrikta sig specialiseradeatt på mer

De svenska kemiföretagen Astra, Kema-Nobel,segment. Perstorp och-
Supra är internationellt även strukturrationaliseringar undersmå om-

har skapat för svenska förhållanden företagsenheter.år storasenare

Plastvaruindustrin ökade i snabb 1960-talet i ochmycket takt under
med plaster andra material stål, keramik, träatt ersatte såsom etc.
inom olika områden. Utvecklingen 1960-taletfrämjades underettav
och till 1974 sjunkande relativpris basplaster. Takten i materialsub-på
stitutionen har emellertid sjunkit påtagligtbetydligt, vilket ocksånu
dämpat plastindustrins expansion. Gummiindustrin 1970-taletsvar aven
krisbranscher. Det framför allt de inhemska däckstillverkarnavar som
hade hävda sig i den internationella konkurrensen.svårt att

Den framgångsrika branschen i den kemiska industrin läke-mest är
medelsindustrin. Den domineras företag PharmaciaAstra ochtvâav --
och sysselsätter ungefär 9 000 i Sverige. Branschen har denpersoner
högsta forskningsintensiteten i industrin. Kostnader för forskning och
utveckling 25 % förädlingsvärdet 6% i indu-motsvarar motca av ca
strin helhet.som

Verkstadsindustrin för 145 industriproduktionen.% Densvarar ca av
brukar delas in i metallvaruindustri, maskinindustri, elektroindustri,
transportmedelsindustri och instrumentindustri. Verksstäderna denär

internationaliserademest branschen i industrin. Drygt 60 % produk-av
tionen delgår på betydande levereras till dotterbolag iexport, varav en



Appendix 1 491988:38SOU

utlandet. De svenskastora verkstadskoncernerna har nätverkett av
dotterbolag för försäljning och tillverkning i utlandet. Verkstadsindu-
strin har under de haftårensenaste god tillväxt, takten varieraren men
mellan olika branscher.

Metallvaruindustrins produktion har ökat i långsammare takt än övriga
övervägandeverkstadsbranscher. delen produkterna är insatsvaror,av

vilka främst levereras till verktygverkstadsindustrin m.m. bygg-och
konstruktioner.nadsindustrin Branschen är hemmamarknadsinrik-mer

tad än verkstadsindustrin i övrigt. De största företagen är Sandvik
verktyg bergborraroch bergborrar.Fagerstaoch

Maskinindustrin tillverkar maskiner för mängd användningsområdenen
varubearbetande maskiner, turbiner,motorer, data- och kontors-

etc.maskiner Utvecklingen och tillverkningen dessa ofta mycketav
specialiserade produkter kräver och därförstora mark-storresurser en
nad. Branschen är följaktligen starkt exportinriktad dominerasoch av

företag,stora mejeriutrustning,Alfa-Laval,såsom Atlas-Copco
hydraulisk utrustning, lastmaskiner,Volvo BM utrustningKMW för

pappersindustri,och kylanläggningar,Electrolux krigs-massa- Bofors
materiel kullageroch SKF rullager.och Maskinindustrin utgör inter-
nationellt mycketsett andelstor den svenska industriproduktio-en av

Närmare bestämt svarade maskiner förnen. 20 °o den svenskaca av
Generelltexporten. har tillverkningsett varubearbetande maskinerav

ökat sin andel maskinindustrins produktion, medan tillverkningav av
hushållsapparater och kontorsmaskiner har sjunkit. Datorindustrin är
den snabbast växande delbranschen inom maskinindustrin. Den svarar
dock blott för halvannan branschensprocent produktion. Dator-av
industrin, har mött kraftigt växande efterfrågan desom underen

10-15senaste karaktäriserasaren, hög teknikerintensitet och storaav
immateriella FoU,investeringar utbildningmarknadsinvesteringar och

hög gradsamt internationalisering.en av

Omkring hälften elektroindustrins produktion bestårav teleproduk-av
Enbartter. telefonaktiebolaget L M Ericsson för tredjedelsvarar en av

branschens produktion. ASEA-BBV dominerar tillverkning elrnotorer,av
elektriskageneratorer, apparater utgör ungefär fjärdedelman. som en
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elektromekanik tillUtvecklingen frånelektroindustrins produktion.av
i elektro-strukturförändringelektronik inneburit genomgripandehar en

särskiltindustriElektroindustrin band med övrigindustrin. har starka -
allt högre grad användsdess produkter iVerkstadsindustri eftersom-

i synnerhetgivetvisprodukter. Detta gälleri olikakomponentersom
betydelse förExportrnarknaderna ökat iharelektroniska komponenter.

telekommunikationsutrust-kraftverksutrustning ochtillverkningen av
vändeFöretagen signing allteftersom hemmamarknaden stagnerat.

oljepro-i demarknadernade expanderande1970-talet bl.a.under mot
utbyggnadenu-länder därtill andraducerande länderna och även av

utvecklingen.ekonomiskaled i deninfrastruktur är viktigtett

varvenexklusive expansivadeärTransportmedelsindustrin mestaven
främstdå under de årenindustrin. Det gäller senasteinombranscherna
Underproduktionen.fjärdedelarförbilindustrin, tresvararsom

och bussarlastbilarframför alltdet1970-talet exporten somavvar
personbilarna1980-talet är det påpositivt,utvecklades sommen -

expande-förutsättningar hardåliga1970-talet ha ganskaansågs som-
ärpersonbilsmarknadenVolvoför Saab ochFramgångarna påstarkt.rat

bilföre-De svenskamarknadsnisch.exempel lyckat valpå ettett av
exklusivaredeinriktat siginternationellt har påär sett,tagen, småsom

långa seriermindre bilarna i åtde ochoch överlåtit enklaremodellerna
högstaläkemedelsindustrinnästbl.a. Bilindustrin har denjapanerna.

utvecklingFoU-andelen i svensk industri. Stora påsatsas avresurser
viktigt prestanda fö:tekniskamodeller där design är minst lika somnya

främst vidareutveck-FoU-kostnadernaframgång marknaden.på avser
användninginriktats ökadling känd teknik. Utvecklingen har på avav

bränsleinsprutning etc., komfort.säkerhet och ökadökadelektronik
varit genomgrip-i branschenDe produktionstekniska förändringarna har

svenskade relativtmöjligt även för småteknik detande. Ny har gjort
produktivitetenöka ochbilföretagen automatisera produktionen ochatt

etc..datastyrd robotsvetsningdesign konstruktion,flexibiliteten och

ledandevärldens näst JapanI början 1970-talet Sverige varvs-av var
världs-världsmarknaden. När den sjöburnamed 6-8nation %ca av

1974 efter-oljekrisen ochhandelns tillväxt bröts efter den första år
världens och ävenbasen förfrågan tankfartyg vilka utgjortpå stora -
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varvsindustriSveriges i upphörde internationellstort sett var en-
varvskris faktum. Varvsindustrier hade byggts i utvecklings-ett upp
länder, Sydkorea, Kina och Brasilien, vilka med sina modernat.ex. an-
läggningar lågaoch löner blev övermäktiga vid produktionkonkurrenter

Årstandardiserade fartygstyper tankfartyg, bulklastfartyg etc.av som
1977 bildades det statliga Svenska Varv AB över de störstatogsom

förskeppsvarven avveckla verksamheten i socialt acceptablaatt
vidformer. Samtliga är nedlagda Kockums i Malmö byggsstorvarv nu

u-bâtarenbart och Sverige idag för 1-2 världensblott %svarar av
produktion fartyg.av

Tjänstenäringarna är till-inte för internationell konkurrens iutsatta
närmelsevis grad industrin. derasDärmed har strukturom-samma som
vandling huvudsakligen det finnsinhemska faktorer. Menstyrts av
undantag frân ochdenna regel. Det gäller framför allt transportsektorn
i sjöfarten.synnerhet

Sjötransporterna har revolutionerats under efterkrigstiden i medoch
utvecklingen större fartyg för rationellare last-masstransporter,av
hantering Nedgången i världshandelns tillväxttakt 1960-taletsedanetc.
har emellertid medfört transportbehovet Vidare land-sjunkit. haratt

och flygfrakt övertagit del Dentransporter sjöfartens marknad.en av
svenska rederinäringen, traditionellt för betydandesvarat ettsom
exportöverskott, har till följd 1970-taletdenna utveckling sedanav

dvs. fartygenvarit bransch i kris. Inom sjöfarten realkapitaletkanen
teknologin lätt överförasoch till länder avsevärtmed lägre arbets-

kraftskostnader än i Sverige. Fartyg flaggats denhar därför ut ur
handelsflottan,svenska tio minskat fran 23 till 2,6 miljonerpå ârsom

dödviktston. Under utländsk flagga seglar idag sammanlagtett tonnage
övervägande5 miljoner för svenska redare. delenpå ton rederiernasav

bruttointäkter seglas sålunda in med tidsbefraktade utländskanumera
fartyg.

När det svenska bostadsbyggandet sjönk under 1970-talet, sig desökte
större byggföretagen utomlands i större utsträckning än tidigare. Till en

Östeuropa,början verksamheten inriktad Sovjet efterochpâvar men
oljekrisen 1974 fick kontrakt i oljeexporterande länder imångaman
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ÖsternMellersta Nordafrikaoch och i andra u-länder. Under 1980-talet
har emellertid den internationella entreprenadmarknaden försvagats
kraftigt oljeprisfalletgrund betalningskrisernapå och i u-länderna.av
Byqgföretagen har drabbats förluster och idag bara dehar tvaav
största svenska ABVentreprenörerna och Skanska utlands-någon- -
verksamhet större omfattning. Konsultbranschens utlandsverksamhetav
är i hög grad knuten till anläggningsprojekt ofta i samverkan med-
svenska entreprenörer.
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APPENDIX 2

Klassificering av varugrupper

Varugrupp SNI

Resursintensiva
Malm 2
Livsmedel, drycker, tobak 31
Sägade hyvladeoch trävaror 33111
Massa 34111
Petroleum- 354och kolprodukter 353,
Icke-järnmetaller 372

Skalintensiva
..Papper 34111och 341pappersvaror

Kemikalier och kemiska färdigvaror exkl.
.. 3522352läkemedel 351,

355, 355Gummi- och plastvaror
Jord- 36och stenvaror
Järn- och stålprodukter 371

Arbetskraftsintensiva
Teko 32

..Trähus, 33111trämöbler 33m.m.
Grafiska produkter
Metallvaror
Fartyg
Andra tillverkade produkter

Differentierade
Läkemedel 3522
Maskiner 382
Elektriska produkter 383

..Transportmedel exkl. fartyg 384 3841
Instrument 385
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