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Långâids.
VutreningenFörord

Långtidsutredningen 1990 inomutarbetas Finansdepartementets struktur-
politiska enhet. l samband med utredningen har antal specialstudierett
genomförts. Huvuddelen publicerasdessa bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande bilaga har utarbetats vid industriverk. Arbetet harstatens
Hans-Olof Hagen.samordnats l arbetet har vidare deltagit Christerav

Sterndahlen, Rudén, TommieAnna Larhed, Peter Andersson, Rolf Cron-
Öst-Elin Marianneberg, Landell, Johansson, Olof Löfgren och Göran

blom.
bilagan Förutsättningarnaanalyseras förI den industriella utvecklingen

1990-talet. Inledningsvisunder diskuteras internationellade betingelser
vilka svenskt näringslivunder har verka. Därefter studeras bl.a.att pro-

kapitalbildningduktivitet och i industri.svensk analysEn ocksågörs av
utvecklingsbetingelserna för olika branscher högteknologisk industriex.

basindistri. bilagan diskuterasoch I företagensäven de medelstora situa-
framtidation och den regionala utvecklingen.

för långtidsutredningens bilagor förAnsvaret och bedömningarde de
innehåller vilar respektive författare.på Av den kommande huvudrappor-

bilagornaframgår hur i utredningensanvänts arbete.ten
Finansdepartementets kontaktman varithar departementssekreterare

Olofsson.Thomas

Stockholm i januari 1990

HeikenstenLars
Departementsråd
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tillväxtdecenniumBlir 1990-talet1 ett

tillväxt devalveringarLåg trots

70-talet decenniummisstag påhändelser och skapadeYttre ettegna av
lndustriproduktionen likanolltillväxt för industrin.den svenska storvar

stagnation medfördetio tidigare. den svenska1982 år Denna attsom
från jämförtsjönk med andra länder, mycket höglevnadsstandarden en,

europeiskttillnivå genomsnitt.ett
förutsättningar för1982 skapadeDevalveringarna l98l och ut-en ny
vinster devalveringarnaföretagen utnyttjade deveckling. svenskaDe som

lönsamhet,öka vilken varittill i första hand hadeskapade sin extremtatt
konkurrenskraftenförbättrade innebar kapa-låg under många år. Den att

kraftigtcitetsutnyttjandet höjas under rad år.kunde en
förändrade situationen för industrinfrån 1987 denoch medFörst gav

investeringsvåg innebar betydande utbyggnadtillupphov som en meren
Arbetskraftsbristen Till-produktionskapaciteten. blev dock akut.snartav

stigande företa-höga realräntan, snabbt kostnadermed den samtsammans
svenska EG-relationerna miljöpo-osäkerhet de och energi- ochom omgens

tillväxt.förhindrat verkligt betydandelitiken har dock en

ljusnande horisontMot en
för industrin införutsikterna den svenska 1990-talet DetHur utser nu

chans positiv,finns utvecklingen kan bli mycket detta påäratt menen
iintet vis självklart. Dels krävs det del händelser vår omvärld gåratt en

företagmålmedvetet ochSveriges och dels krävs det hårt och arbeteväg av
de besluten fattas för möjlighe-i dessasamhälle samverkan och rättaatt att

omständigheter förskall tillvaratas. talar detDe attter gynnsamma som
finns verklig möjlighet till positiv utveckling interna, delsär delsen en
externa.

industrins lönsamhetsstruktur ha blivit1989svenskaDen ut attser
mycket för i Figur beskriversjunde året rad. lönsamhets-l.lgynnsam

jämfört framskrivning 19881980 med års struktur medstrukturen en av
preliminära diagrammethjälp data. Av kan avläsa hur andelstormanav

industriföretagproduktionen förädlingsvärdet i med minst 50 an-av
i företag minst viss avkastning kapitalarbetar med på totaltställda ensom

respektive år.
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avkastning kapital respekti-företag hade på totalt på 20De översom en
exempelvis respektive9 producerade bara 3 50över procent procent avve

förädlingsvärde devalveringsåret 1982industrins samlade ut attmen ser
respektive 68 1989. innebär delhela 17 Detha skapat attprocent storen av

dem finansiella möjlighe-haft vinsterindustrin har så goda det bordeatt ge
i produktionsanläggningarmarknader, produkter, ochinvesterater att

förväntningar framtiden förtillräckligt positivapersonal attsamt omge
det.vilja göra

nödvändigt för investera, eftersom kapaci-dembör ocksåDet attvara
inte tillfredställa efterfrågantetsutnyttjandet så högt. De kan längreär

sin produktionskapacitet. fall riskerarI debygga ut annat attutan att
troligen blirförlora marknadsandelar det svårt återta.attsom

starka på har karaktäriserat 1980-talet,satsningen FoU, ärDen som
i kapitel sid följandepositiv. framgår analysen 3 67 och harockså Som av

haft tillväxtFoU-intensiva företagen bättre de med låga ellerde änen
FoU-investeringar.obefintliga

faktorn naturligtvispositiva EG-integrationen kanärDen yttre som
importefterfrågetillväxt blir i nivåinnebära med andrakomma att en som
vilket framgår i intematio-tillväxtcentra i världen, DRI:s detav prognos
Även TT-fdrhandlingarnapositivt utfallkapitlet sid 38. GAnella se ett av

1990-talet, tillbetydelse. Mot slutet eller kanske ochkommer storatt av
handeln mellanfinns möjlighetermitten, det också Väst-med stora attmot

Östeuropaoch börjar igång Sveriges geografiska positionkomma på allvar.
betydligt i västeuropeiskti det sammanhangetär än ett rentgynnsammare

förskjutitsperspektiv. i har succesivt söderutTyngdpunkten Västeuropa
Italien Spanien.Frankrike och Ensödra Tyskland och samtmot norra

därför kraftösthandel kommer motverkandebetydande att vara en som
såväl Norden Tyskland.som norragynnar

internationella himlenmörka moln denmånga påMen

blicken riktad möjligheternas land,Så länge har så länge ärmotman
decenniumljus. vi återigen fåbilden mycket Chansen skall upplevaatt ett

med verklig industriell bättre någon gång under deexpansion är än senaste
15 åren.

Riktar istället blicken riskernashelt håll, hoten ochmot ett annat mot
blir stämningsläget vi översiktligt igenomhorisont, Innan gårett annat.

följande fasthotbilden, beskrivs i de kapitlen, vi slåmåstenärmare attsom
för konsekventinte kan avvärjas inte systematisk ochdessa om man en

tillväxtbefrämjande politik rad områden och dessutom har godpå en en
portion tur.

framgårSom det internationella avsnittet sid den allmän-se 20 harav
ekonomiska politiken hittills misslyckats nämli-på avgörande punkt,na en

kostnadsutvecklingen ihålla nivå med den hos främstavåra kon-attgen
naturligtviskurrentländer. Det helt nödvändigt vi inte fortsätterär att att

bevilja löneökningar vi inte har någon täckning för. Det är,oss som som
misslyckande för den allmänna ekonomiska politikennämnts ettovan,

inte lyckats förhindra för efterfrågetryck på arbetsmarkna-ett stortsom
Skulden vilar dock såväl de de ofentligaden. påäven privatatungt som

arbetsgivarna och arbetstagarna.
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Lönekostnadsutvecklingen tillhar också lett överkonsumtionen som
främst investeringsutvecklingenbekämpats med För har deträntevapnet.

betydandeinneburit avsevärd dämpning, vilket till kapacitets-har letten
begränsningar. kapacitetsbrist har i sin framför begränsatDenna allttur

eftersom prisutvecklingen varithar på hemma-exporten, gynnsammare
marknaden och därmed lett till förlorade marknadsandelar se det interna-
tionella kapitlet, sid 26 och lägre produktionstillväxt.en

denEnbart mycket höga och stabila lönsamhet industriföretagensom
åtnjutit sjuunder tidårs se produktivitetskapitlet, sid 47, respektive
branschkapitlet, sid 93 har möjliggjort hygglig investeringsutvecklingen
de allra fortsattåren. En högräntepolitik skulle få mycket negativasenaste
konsekvenser.

Företagens osäkerhet EG har redan lett till den naturliga interna-attom
tionaliseringsprøcessen har accelererat. företagensEn del investe-stor av
ringar därförhar hamnat utanför landets Osäkerheten har ocksågränser.
verkat efektiv för motsvarandespärr investeringar Sverige,i ävensom en

faktorerantal andra har verkat begränsande. denDettaett trots attom
svenska politiken varithar målmedvetet inriktad på uppnå ställningatt en

icke diskriminerad deltagare i den europeiska ekonomiska gemenska-som
har uppenbarligen förmåttDen dock skapa tillräckligtinte förtro-attpen.

ende företagsledningar.hos många inteDessa har fåttupplevt deatt
tillräckligt klara besked den industrin intesvenska kommer bliatt attom
diskriminerad vid EGs integration.

inteDet räcker heller med positiv inställning från svensk sida. Deten
god vilja hoskrävs också såväl G-länderna hosE andra TA-länderEFen som

för målet skall uppnås. I allra fall hamnar Sverige utanförsämstaatt ett
EG-block blir invecklat i handelskrig med Nordamerika och Japan,som

fartendär bara blir diskriminerade på alla dessa marknader. Resulta-av
katastrofaltskulle bli för såväl den industriella utvecklingen förtet som

vår levnadsstandard.
Skulle den svenska politiken så Iyckosam, kom bli delatt attvara en
den västeuropeiska gemenskapen, blir det dock endast dansinteav nya en

på kommertörnen, mycket kännbara.även törnenautan attrosor vara
framgårDet med all önskvärd tydlighet internationellasåväl det kapita-av

branschkapitlet.let Konkurrensen kommer vilkethårdna, lederattsom av
till sysselsättningsneddragningar företagsnedläggningar.och

Speciellt de medelstora industriföretagen, liksom underleverantörsföre-
införstår omställningar. Medvetenheten detta emeller-ärtagen, stora om

tid begränsad liksom det strategiska tänkandet huvudöver se avsnit-taget
företagen, sidde medelstora 77.tet om

inhemska himlen heller molnfriinteDen är

himlen.finns mörka moln på den svenska centralt områdeockså Ett ärDet
arbetskraft,industrins tillgång speciellt kvalificerad arbetskraft olikapå på

arbetskraftsutbudetnivåer. det totala mycket långsamt ellerVäxer om
tillräckligtindustrin inte kan attrahera och behålla många, kommer det att

denproduktionsutvecklingen starkt. delproblembegränsa Ett är stora ut-
arbetskraf-slagningen såväl äldre arbetslivet och därmedyngreav som ur ur
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föregåendetill till denviss del kopplat det ärEtt är storaannatten. som
frånvaron.

vidareutbildningen iYtterligare de dag verk-område ärärett av som
hos för dåliga förBaskunskaperna många skalli industrin. deär attsamma

sig teknik produktionsmetoder. Bristen påtillgodogöra ochkunna nyany
kantekniker civilingenjörer också problem. Vioch utgöryrkesarbetare, ett

jämfört med andra västeuropeiska länder,med ha,längre skrytainte att en
utbildad arbetskraft.bättre

förmågaindustrins bristande attraheraallra viktigastekanske ärDet att
förändringbli möjligt krävs betydandedet skallungdomar. För att aven
använda helafårarbetsorganisationen. anställda måste känna deAlla att

rimligt inflytande arbetssituation.och de har påförmåga sinsin att ett
faktorer.lönenivån, viktigaArbetsmiljön, liksom ocksåär

miljöpolitiken.svenska ochosäkerhetsfaktor den energi-En ärannan
konkurrensförutsättningarbasindustrin inte bättremalmbaserade harDen

känslig för kostnadshöjningar branschkapitlet,den se sid 105 ochän äratt
skogsindustrin väsentligt121. Den har bättre läge lönsamhets-tunga ett

mässigt, vilket mindre känslig kostnadshöjningar.den Detgör mot export-
överskott den skapar dock strategisk betydelse, inte förâr bara densom av

förhandelsbalansen, också levnadsstandard.svenska vårutan
energiprishöjningarkraftiga ellerSkulle branscher drabbasdessa av

effekterna blimiljöavgifter, speciellt kombineras, kommerdessa attom
inteEftersom företagens konkurrenter kommermycket de svenskastora.

kostnadsökningarlika de åren,belastas med närmasteatt stora som nu
betydande försämring konkur-blidiskuteras i Sverige, kan resultatet en av

rensläget.
Devalveringspolitiken, nödvändig framgångsrik makro-och påsom var

haft strukturbevarande efekt. innebärhar också denDetplanet, atten
produktivaförskjutningen branscher harvälståndsskapande mot mer

bromsats upp.

1974-87.SysselsättningsutvecklingenTabell 1.1
l00 1974Index

Skyddad Arbets- Kapital- Kunskaps Forsknings-Hela
industrin industri intensiv intensiv intensiv intensiv

industri industri industri industri

97 881968 96 100 108 84
100 100 100 100 1001974 100

891982 85 88 73 88 90
84 72 79 89 891987 82

industrisyssel-framgår 1968 och 1974 såtabell mellan växte1.1Av att
arbetskraftöverföringtydligfortfarande. skedde dåsättningen Det en av

forskningsin-delen till de kunskapsintensiva ocharbetsintensivafrån den
devalveringsperiodendelarna. följande åren, kris- ochdärpåDetensiva

industrisysselsättningen totalt.minskade med 151974-1982, procent
Även sin andelarbetsintensiva branschernaminskade deunder dessa år

arbetskraftsin på 8 år. Alla de andra sektorer-förlorade 27och procent av
för-forskningsintensivade kunskaps- ochsina andelar något,ökadena

sumbart mer.
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mycket1982-87återhämtningsårenserie,perioden i vårsistaDen som
karaktäriserasdevalveringar,1982 års1981 ocheffekternapräglades avav

kunskapsintensivaSåväl desysselsättningsnedgång.måttligmycketav en
sysselsättnings-bibehållit sinharforskningsintensiva branschernadesom

Uppenbarli-arbetsintensiva branscherna.för deocksådet gällernivå, men
arbezsintensivaarbetskraft från denöverföringenpositivahar den avgen

devalveringarna.hejdatsdelen av
produkti-försämrasigeninte igångstrukturomvandlingdennaKommer

1980-talet,delenvarit under störrevitetstillväxten. harDen a.p.avsvag
i densin grundframför haralltproduktionstillväxtenden somsvaga

produktivi-framgårproduktionskapacitet. Somitillväxtenbegränsade av
forskningproduktionskapacitet,investering i ökaddettetskapitlet är en
produkti-sysselsättning ochproduktion,tillväxtutvecklingoch avsom ger

vitet.
kan avrustningproduktivitetsutvecklingenhot avEtt varaannat mot

riskka-teknikspridningteknikutveckling ochnäringspolitiken. Såväl som
spridningföretagarutbildning ochnyforetagarstöd,pitalförsörjning, av

produktivitetshöjandeeffektivtmarknadsinforrnation ärochomvärlds-
förspeciellteffekterfåraktiviteter klarastympning dessafaktorer. En av

företagen.medelstoramindre ochde

bli vårframtid kanljusnandeEn
möjlighe-mycketfinnsdetvi konstateraSammanfattningsvis kan storaatt

1990-talet.industrin undersvenskautveckling för dentill positivter en
ochde FoU-satsningarnalönsamhetsstrukturen,godauthålligt storaDen

EG-integra-främstmedtillsammansinvesteringarna utgör,växandede
tillväxtdecenniumupplevaindustrinforrejäl ettchanstionen, atten

1990-talet.under
fårutveckling. inte,säker Vichans,dock bara inte somDe enenger oss

bliden kanförutvecklingen given,industrielladen1960-talet, utanpå ta
godpolitik och portionmålmedvetenresultat tur.möjlig bara enenavsom

iåterfinns deoch hotenmöjligheterna tregenomgångEn närmare av
utvecklingen,internationellabehandlar denKapitel 2kapitlen.följande

EG-integrationen.konsekvensernakonkurrenskraften ochsvenskaden av
utvecklingenförscenarierförutsättningarnasektorvisa samt ettDe par

branschkapitlet.ibehandlas2000till år
produktivitets-behandlarexplicitkapitelåterfinnsDäremellan ett som

FoU-satsningamas,investeringamas,studierinriktat påfrågan. Det är av
produk-förbetydelsemedvetenhetensstrategiskaoch denlönsamhetens

produktivitetsutvecklingen.tiviteten och
förscenariernanämndadekonsekvensernaregionala ettDe ovanavav

kapitelianalyserasutvecklingenindustrielladen
dekonsekvensernapolitiskakapitlet desistai detAvslutningsvis dras av

kapitlen.tidigarei dediskuteratsmöjligheterochhot som
industriellautformningen deutnyttjats istrukturmodellDen avsom

i bilagaISMOD,scenarierna, presenteras
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konkurrenskraft 90-taletunderIndustrins2

hotenmöjligheterna änstörre --

iindustrin högre gradhemmamarknad den svenskabegränsad ärMed en
internationell mark-industriländerindustrin i flertalet beroendeän av en

illustrerassina Beroendetför avsättning produkter.nad attav enav
1987hemmaproduktionenden totalamycket del exporteras.stor upp-av

exportföretagen iintetilr Dock lever endastgick andel 49denna procent.
avsättnings-Tillgång till utländskakonkurrens.präglad hårdvärld aven

frånöppenhet den svenskamotsvarandeställer krav påmarknader en
säljer därför sinaekonomins sida svenska producenter ävenoch varor

tillverkare svenska markna-ifrån utländska på denunder hård konkurrens
inhemska konsum-imponerades totalt 46 denUnder 1987den. procent av

internationellabakgrund den ökandeindustriprodukter. Mottionen avav
ekonomin, blirförbetydelse den svenskadess myckethandeln och stora

företagens möjlighe-svenskaviktigare och analysera deallt studeradet att
Avsnittet vi konkur-olika "Hurpå marknader. mäterkonkurrerater att

vanli-analys dedärför först redogörelse ochrenskraft innehåller aven
konkurrenskraft. följandel deförekommande metoderna mätaattgast

utvecklingen 1970- och 80-redovisning underavsnitten därefter en avges
slutsatser.förutsättningarna för under 1990-talethandelntalen, samt

konkurrenskraftviHur mäter

konkurrenskraftinternationellMed avses
Sveriges internationella konkur-ekonomiskaOfta i debattenhörs den att

regeringenbli såi fara komma det. Att ävenrenskraft eller kanär att anser
uppmaningar till arbetsmark-återkommandefallet visas bl. dessa. avvara

visa återhållsamhet och hänsynsina förhandlingar,inadens taatt,parter
konkurrenskraf-svenskautvecklingen i konkurrentländer. Att dentill våra

devalvering-visas kraftigai fara deuppenbarligen ansetts storten avvara
kraftiga1981. devalve-genomförde 1976, 77 och Denregeringenar, som
genomförde 1982socialdemokratiska regeringennytillträddaring densom

Även ekonomiskaioffensiv till sin den16 natur.procent snararevarom
fullekonomisk tillväxt vid syssel-huvudmåluttaladepolitiken med som

försvarautrikeshandeln ingår ochiinflation och balanssättning, låg att
Konkurrenskraftkonkurrenskraften. såledesärförstärka svenskaden ett

definie-ofta illaSamtidigt vitt ochviktigt detoch begrepp. äretablerat ett
konkur-förklarar inte alltid vad de medoch debattörerbegrepprat avser

konkurrenskraf-försämras i landetriskerarrenskraft och vad att omsom
försvagas.ten
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definitionkonkurrenskraft. bredinternationell EnmedVad avmenas
förmågaländernivå enskilda landets erövrakonkurrenskraft på detär att

internationella marknadenbibehålla marknadsandelar på denoch attutan
ingetMindre i bytesbalansenunderskott ärbytesbalansproblem uppstår.

bytesbalanseninte sikt.åtminstone på kort Däremot sätterproblem,större
ekonomiska politiken därmedför den ochför handlingsutrymmetgräns

sikt.konkurrenskraftspolitiken lite längrepå
branschnivå och långkonkurrenskraft, giltig pådefinition påEn annan

marginal-konkurrenskraftig och endastbranschensikt, ärär att omom
iinte överstiger motsvarande kostnadtillverkad enhetkostnaden per

1986valuta se Norman Vikonkurrentländerna mätt t.ex.gemensam
världmarknadspriserna således ärochperfekt konkurrens råderNär

jöretagsnivå definieras före-konkurrenskraft kortsiktigt pågivna kan som
inte överstigertill kostnadförmåga tillverka produktatttagets somen en

enskildaperfekt inte råder detpris. konkurrens sägsproduktens När
sitt pris såkonkurrenskraftigt sikt kanlång det sättaföretaget på omvara

förvid vinst tillräckligtmarknadsandelar bibehållsdess attstoratt en
Lproduktutveckling se Lundberginvesteringar ochmöjliggöra t.ex.

1989.
dynamiska/"icke-pris" faktorers betydelse kanväxandeUtifrån s.

landvin-teknologiskakonkurrenskraft definieras i bl.även termer av a.;
flexi-teknologiskteknisk service, leveranstid,produktkvalitet,ningar och

fördistributionskanalertillgång till snabba marknads- ochbilitet samt
OECD 1989.utvecklingskostnadlivscykel och högprodukter med kort

internationella marknaden,inte denkonkurrerar enbart påFöretag utan
begränsade, konkur-inhemska. Eftersom normaltden ärpåäven resurser

Höjs generellt ilönernasinsemellan dessa.branscheräven ettomrerar
iarbetskraftsintensiva förlorar konkur-branscheninnebär denland det att

kunskapsintensiva branscher.kapital-renskraft övriga ochgentemot mer
därför ofta bransch- ellerkonkurrenskraft påmåste görasAnalyser av

företagsnivå.
inte finns enda måttockså detantyderOvanstående att ettresonemang

utnyttjas samtidigtflertal oftakonkurrenskraft, mått måstepå ettutan att
konkurrenskraft börVid analyskonkurrensförhållanden.vid analyser avav

branschslands eller enskilddock skilja måttpå ettanger ensomman
ochoch rangordningsmått måttkonkurrenskraft nuläget bl.a. positionsi

konkurrenskraften påde variabler påverkarstorleken påmäter somsom
skilja faktorer kortväsentligt på verkar påsikt. Vidare detär att respsom

Ökad förväntasforskning utvecklingsatsning ochsikt. på FoUpå lång
prisförändringförst sikt,konkurrensförmågan på lång medanförbättra en

kortfattat desikt. redovisas någraeffekt relativt kon Nedanpåkan av
internationell påframförallt vid studier konkurrensanvändsmått avsom

branschnivå.

konkurrenskraften nulägetMått på i

komparativa för-oftahandelsteori diskuteras begreppetinternationellI
fördelarkomparativabransch har äruppskattadelar. Ett sätt attatt enom

tolkas dettahandelsflödena. Om handelsöverskott råderstudera ettsom



tecken på branschen har komparativa Fördelar i produktion dessaatt av
.specialiseringsindexetutvidgningEn detta mått detutgör sevaror. av s.

beräkningtabell . För detta mått inhemsk produktion i förhål-l sättsav
inhemsk produktion/produktionlande till förbrukninglandets totala dvs.

export. Fördelen med detta tillimport mått är det hänsyn+ att tar-
både importkonkurrensen,och dvs. specialiseringsindexet hän-export- tar

till både industriproduktionenhur del landstor ett exporterarsyn av som
och hur del den inhemska förbrukningen importeras. Landetstor av som

importerardet kvoten överstiger index,än Ju högreexponerar ett.mer om
specialisering konkurrenskraftigaredesto starkare och desto branschen.är

Som framgår tillverkningsindustrintabellen kännetecknades helaav av
1985. index för industrier-Högst noterades de skogsbaseradenettoexport

trävaruindustri pappersvaruindustri. Speci-ochsamtna; massa-, pappers-
aliseringen inom arbetskraftsintensiva försvagadesden tekoindustrin där-

kraftigt 1970-talet index fallitunder och hade år 1985 till knappt 0,5.emot

Tabell 2.1 Specialiseringsindex1985.

Bransch Index

Massa-, och 1,61pappers- pappersvaru-
industri, grafisk industri
Trävaruindustri

stål- och metallverkJärn-,
Verkstadsindustri
Tillverkningsindustri
Livsmedels-, dryckesvaru-och
tobaksindustri

stenvaruindustriochJord-
Kemisk industri
Tekoindustri

Källa: SINDCOM

specialiseringGraden kan från importsidan.också Importpe-mätasav
netrationen importens inhemska förbrukningenandel den totalaanger av

import/produktion import Mindre västeuropeiskadvs. export.+ -
länder redovisade genomsnittlig imponpenetration 40 årprocenten om ca
1980. länderna USA i utsträckning självför-De och Japan är störrestora
sörjande redovisade importpenetrationstaloch år respekti-l lsamma om

6 procent.ve
marknadsandelsmåztetfvanligaste konkurrensmåttetDet är Detta mått

kan för industrin, för företag. föränd-beräknas hela bransch eller Enetten
ring marknadsandelen direkt och indikationär god på konkur-enav om
renskraften försvagats.har stärkts eller

Marknadsandelar kan olika vilkapå beroende på konkurren-mätas sätt
jämförs.och/eller marknader Dessutom kan marknadsandelarter som

från import-både och exportsidan i nominellt ellermätas värdesamt
volym.

konkurrenskraftsmåttEtt renodlat den sk konstanta marknads-ärmer Se 1979Röttorp At.ex.
Ruist föroch E 1984 dis-Leamer-Sterner 1970. Enligt förändringandelen denna kan mark-en av

kussion fördelar ochomfaktorer;nadsandelen delas i produktinriktning, ii. marknadsin-treupp nackdelar mark-med
riktning iii. konkurrensfaktorn.och residual tolkaskan Förde- nadsandelsmâttet.en som som

29-0462-
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tillåter neutralisering de marknadsan-len med detta mått detär att en av
delsforändringar har sin i industrin marknader ochpårot att satsatsom

faktor ii. haft avvikande utveckling i jämförelseochprodukter som en
OECD-genomsnittet. tredje faktorn förutsättsmed Den därmedex.

fånga förändringar i kostnadsläget också andra svårmätbaraupp men mer
kvalitet, service iii. fångafaktorer Faktor kan också ut-som m. m. upp

budsförändringarz.

l980-87.Figur 2.1 Industrins justerad och ojusteradmarknadsandel

index1980 100

102 --

100

98 andelojusternd-

justeradandel

92 --

90
19871981 1982 1983 1984 1985 19861980

SINDCOMKälla:

framgårSom figur 2.1 andelsutvecklingen ipåverkades utsträck-storav
faktiska produktinriktningenning den marknads- och periodenunderav

1980-87. justerade visarDen kurvan den marknadsandel industrinsom
haftskulle ha marknads- produktinriktningen varit foroch densammaom

industrin för i genomsnitt. figuren framkommerOECD Av även attsom
1980-86 uppvisade industrinunder åren den svenska mark-en ogynnsam

och produktinriktning, vilket negativt bidrag tillnads- andelsut-ettgav
vecklingen. Under 1986 påverkade marknadsinriktningen sidanå andra
andelsutvecklingen i positiv riktning, eftersom traditionelltde stora svens-
ka marknaderna EG och Norden då expanderade starkt. gynnadeDetta

industrin tillden svenska och ledde ökad marknadsandel.en
nackdel vid beräkningEn marknadsandelar är attatt antarav man
enbart konkurrerar utanförlandet med andra exporterande länder mark-

importerande landet. inkluderarnaden/det Ett mått konkurrensävensom
företag mark-från hemmahörande genuinapå denna marknad är s.

nadsandelar. Fördelen med detta mått tillär hänsyn kan ävenatt tas2Det konstanta mark-
inhemska viss eftersomproducenter kandet svårarenadsandelsmáttethar attav en vara, vara

kritiserats fördock att inhemska företagkonkurrera med med andra utländska producenter.änvila teoretiskpå svag Följdaktligen bilindustrins genuinaden svenska marknadsandel påutgörsför inkonsis-grund och
eftersom olikanågot västtyska kvotenden marknaden mellan den svenska ochtens, exportenav

resultat kan erhållasbero- övriga konkurrentländers till inklusiveVästtyskland den delexport avvilken faktorendepå som Västtysklands produktion avsätts på hemmamarknaden.först.justeras egen som



länder konkurrenter tillDe är industrisvensk på branschnivå kansom
efterrangordnas deras olika vikt. konkurrensviktEn enkel form av anger

branschens totala exportvärde i förhållande till konkurrentländemas ex-
portvärde. Detta enkla mått intedå hänsyn till industrins olikatar att
branscher konkurrerar olika ländermed på olika marknader.

möjliggöraFör detta har SIND utvecklat bredare viktsystem,att ett som
industrinsrangordnar den svenska konkurrenter på 42 marknader och 37

branscher. utnyttjandeMed viktsystemdetta irangordnas tabell 2 denav
industrinssvenska huvudkonkurrenter inom högteknologisk mellan--,

teknologisk och lågteknologisk industri. Inom området högteknologisk-
industri Sveriges viktigasteutgörs konkurrenter på världsmarknaden av
Västtyskland, Japan och USA. Dessa länder tillsammansvägertre tyngre

samtliga övrigaän länder. Detta naturligtär ganska då dessa länder deär
största producentema datorer, elektronik, flygplan och elektroniskaav
instrument. Västtyskland och Sveriges främstaJapan ocksåär konkurren-

inom mellanteknologi bilar, maskiner m. Storbritannien, Frankri-ter m
ke och USA hade ungefärligenunder 1987 vikt konkurrentersamma som
till Sverige inom både det mellan- och lågteknologiska Sverigesområdet.
främsta konkurrenter inom det området dock Västtysklandär ochsenare
Finland. Västtyskland är stark konkurrent inom järn- och stålindustrien

Finland framföralltmedan konkurrerar med den svensk ochmassa- pap-
persindustrin bl. på EG-marknaden.a.

Tabell 2.2 Rangordning den svenskaindustrins århuvudkonkurrenter 1987 medav
utnyttjande SINDs konkurrensviktsystem.av

Högtekno- Mellantekno- Lågtekno-
logisk logisk logisk

Västtyskland 21,54 25,38 17,09
Japan 20,08 16,65 4,75
USA 14,12 9,60 6,92
Frankrike 8,50 8,71 8,68
Storbritannien 8,34 8,01 6,17
Italien 5,61 6,49 7,32
Schweiz 5,29 2,91 2,02
Holland 4,42 4,62 8,22
Belgien 2,82 4,97 6.20
Danmark 2,30 1,47 3,52
Kanada 2,16 5,26 6,89
Osterrike 1,89 1,61 4,25
Finland 1,07 0,90 10,12
Spanien 0,90 1,78 2,60
Norge 0,57 0,97 2,80
Portugal 0,32 0,18 2,03
Grekland 0,07 0,05 0,43

LuxemburgInkl
Källa: SlNDCOM

Vad bestämmer konkurrenskraften

viktigasteEn de konkurrensfaktorema för företagen är priset påav varan.
För homogena produkter oftastbestäms prisettyp påpappersmassa
världsmarknaden och svenska företag har relativt begränsade möjligheter

påverka detta. När det gäller heterogena oftahar icke-prisatt ävenvaror
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liksom företags möjligheterfaktorer priset enskilda på-betydelse och att
därför variera i betydligt utsträckning.kanverka detta större

impon-vanligt vid studier konkurrenskraft ochmått ärEtt export-av
förprisindex för tillverkningsindustrin eller bearbetade varor, be-som

basår3. pris-prisutveckling givet Utifrånskriver dessaprodukternas ett
förutvecklingen justerasindex handeln och marknadsandelamakan av

pris-prisutvecklingen för beräkning och importvolymer. Dessaexport-av
terms-of-tradeför studier utvecklingen skill-index kan användasäven av

importprisutvecklingen. 1980-och Under slutetnaden mellan export- av
eftersomterms-of-trade positivt för Sverige,utvecklats myckettalet har

sjunkit.stigit samtidigt oljeprisernapriserna på skogsprodukter har som
Sveriges branschemas konkurrens-har stärkt både och de gynnadeDetta

kraft.
arbetskraftskostnaden inklusive socialavanligt deEtt mått utgörannat

producerad enhet Unit totalaavgifterna Labour Cost ULC. deAvper
tillverkningsindustrin arbetskrafts-produktionskostnaderna inom svarade

samvarierar dock medför under år 1987. Andelenkostnaden 55 procentca
arbetskraftsintensiteten inom olika tillverkningsindustrier.

ofta tilljämförbarULC länderna emellan räknas denFör göraatt om
relativaSveriges ULC mått på denvaluta. samordnatutgör ettgemensam

produktivitetindustrins relativa arbetskraftskostnad, densvenska samt
dollar jämfört medväxelkurs och industrins ULCsvenska kronans ianger

Vägning konkurrentviktema.ULC för konkurrentländerna sevägd aven
förSveriges relativa ULC försvagas kostnadernaFöljdaktligen kan om

produktiviteten i Sverigearbetskraften snabbare eller långsammareökar
vid oförändrad nedskrivning deni konkurrentländerna valuta. Enän av

produktivitetsutvecklingvid oförändrad ochvalutan arbetskostnadegna
förbättrade möjlighe-innebär förbättring kostnadsläget ochsåledes aven

produkter utomlands.avsättater att

produktivitetarbetskostnad,ULC i relativSverigesrelativaUppdelning2.3Tabell av
1985-88.tillverkningsindustrinförväxelkursoch

År Relativ:
växelkursproduktivitetarbetskostnadULC

-l,0-1,05,31985 4,4
-4,2-O,42,90,11986
-2,21,02,71987 -O,4
-0,5-2,31,83,51988

3 pris-nackdel medEn Källa: SINDCOM
kvalitetsskill-index är att

särskil-nader svåraär att ovannämndaarbetskraftskostnaderna underframgårtabellenAv attprisökningar.från rena
speciellt märk-Detta är Dock kani konkurrentländerna.i Sverige än note-period ökade snabbare

för högteknologiskabart Samtidigt utveckladespositivt avtagande trend.arbetskostnadernasrasprodukter.
iFörsämringenkonkurrentländerna.i4 produktiviteten något sämre änsvaghetermed detTvå

relativa ULC-måttet är motverka-1988,respektive 3,51985kostnadsläget, 4,4 procentprocentkortsikts-det äratt ett peri-nedskrivning undersvenska kronansutsträckning denvissides avenbartmått och detatt
hai kostnadslägetmindre försvagningendel skullebeaktar oförändrad valutakursVidoden.aven

produktions-totaladen störrefbetydligtblivitoch därmedkostnaden arbetsproduktivizeten,nämndes äveninkluderar,ULC-måttet ovan,priset. som
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timinsats arbets-produktionsvolym förföretagen får idvs. vad ut aven
i Sverigeutvecklatskraft. 1970- och 1980-talen har dennaUnder svagare

produktivitetsutveckling under 90-taletstärkti konkurrentländema. Enän
vid bibe-för reallöneförbättringarviktigaste förutsättningarnadeär en av

konkurrenskraft.exportindustrinshållande den svenskaav
kapi-kapitalinsatseni ochTotalproduktiviteten dock hög gradberor av

konkurrenskraft.därför viktigt mått påtalets produktivitet ocksåutgör ett
produktionsavkastningen investerat ka-Kapitalproduktiviteten mäter av

ivinstkapitalet arbetar och detanvänds mått på hurpital och om gersom
Internationell statistik inom dettaförväntar sig.aktieägarnaden takt som

relativtfortfarandebranschnivå, dockåtminstone på ärområde,
hjälpproduktivitet därför skattas medkapitalets måsteoutvecklad och av

varjeför land.input-output värden
lönsamhet och kon-påvisats mellanentydigt samband har ännuInget

förvinsteruppenbart ökadekurrenskraft i land. Däremot är det attett
investe-möjligheter tillhandlingsutrymme ochföretag ökar dessasäven

sikt tjänar tillomstruktureringar vilket pånyetableringar,ringar, m. m.,
konkurrenskraften.stärkaatt

tillverkningsindustrin iförlönsamhetsutvecklingenfigur 2.2 visasI
Västtyskland, USA och Ja-konkurrentländemaSverige och de tre stora

ibruttovinstandel dollar, dvs.beräknadLönsamheten härär sompan.
in-sjönkförädlingsvärdet. Lönsamhetenbruttoandeldriftsöverskottets av

redanl970-talet. kom nedgångenternationellt slutet I Japanunder av
dock lönsamhe-hela 70- och 80-talen harbörjan 70-talet. Underunder av

försämradei konkurrentländema. Deni legat högre änJapan avsevärtten
framför-framförallt Sverige. Under 1980-talet ochlönsamheten drabbade
kraftigt ivinsterna1981 1982 ökade dockefter devalveringama ochallt

kraftigt vinsternatillverkningsindustrin, deså överstegden svenska att
l970-talet.de bästa åren påunder

Västtyskland,tillverkningsindustrin i Sverige,Iñnsamhetsutveckling inomFigur 2.2
USA ochJapan.
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Investeringar syftar till bibehålla eller stärka konkurrenskraftenatt på
något längre sikt. Hårda investeringar i maskiner och anläggningar förbätt-

effektiviseraroch produktionsprocessen den tillrar samt anpassar nya
produkter mjukamedan investeringar i humankapital leder till bättre
utbildad effektivareoch personal. En välutbildad och därmed flexibel
arbetskraft, på alla nivåer, utgör grundförutsättning för näringslivetsen
strukturomvandling allt produktivare verksamheter fårmot och därför allt

Ökadestörre betydelse konkurrensmedel. marknadsföringsinsatsersom
tillleder ökad kunskap omproduktens existens och förstärkningen av

Ävenbudskapet produktens fördelar. dessa mjuka investeringar stär-om
ker konkurrenskraften, framförallt i fallde information produktensom
egenskaper särskilt viktig.är

Under år har alltmer uppmärksamhet kommit riktassenare att mot
forskning och utveckling FoU och dess roll skapare internationellsom av
konkurrenskraft. industriländerMånga har naturliga skäl komparativaav
fördelar i kunskaps- och FoU-intensiva produkter och det allmäntanses

viktigt ligga före andra länder iatt tekniskasteget landvinningar.vara
FoU-intensiteten vanligtvismäts angivande branschens FoU-genom av
investeringar andel det förädlingsvärdettotala se tabell 2.4 ellersom av

andelen FoU-personal. Under 1987 satsade företagsvenska drygt 3av
den privata sektorns förädlingsvärdeprocent på FoU, vilket placeradeav

Sverige i Denna satsning har ytterligaretopp. ökat under slutet 1980-av
talet. OECDs statistik över ipersonal FoU-intensiv verksamhet omfattar
forskare, vetenskapsmän och ingenjörer. Inom den tillverknings-svenska
industrin är dessa personalkategoriers andel den totala arbetskraftenav
ungefär lika i Västtyskland. Andelarnastor i både USA och Japan ärsom
dock betydligt högre.

Ett ytterligare mått på FoU-intensiteten tillväxtenär antalet patenterav
i land. En nackdel med sistnämndaett det måttet vissaär FoU-att
intensiva branscher sällan eller aldrig sinapå produktertar patent nya
medan andra branscher ofta också för produktertar patent, med lågtett
FoU-innehåll.

Tabell 2.4 FoU-intensitet inom företagssektornOECD 1987.

Land FoU-kostnad/
förädlingsvärde

Sverige 3,07
USA 2,08
Nederländerna 1,67
Storbritannien 1,89
Japan 2,02
Västtyskland 2,48
Finland 1,33

1985.Avser
Källa: OECD

För högteknologiska branscher, konsultbolag och andra tjänsteproduce-
företagrande utgör personalen den viktigaste iblandoch den tillgång-enda

En välutbildad arbetskraft därförär viktig konkurrensfaktor fören. en
dessa branscher.



23

Även detmarknadsandelenkapacitetsbegränsningar kan påverka om
inhemskökadutbudet viss marknad. Enminskar påföretagtillleder att en

fortsätterefterfråganinternationellasamtidigt den attefterfrågan som
leve-prioritera marknaderenskilda företagettvingar detgod att pgavara

vilket till-perfekt konkurrens,ickesituation medransbegränsningar. En
mark-väljer denofta till detprisdifferentiera, lederföretaget attlåter att

i företagetdåval resulterarsådantvinsten. Ett atthögstadennad som ger
marknader.marknadsandelar på andratappar

amerikanskaprioriterade denför och SAABfallet VolvoDetta somvar
eftersom1985-88, stör-periodenunderframför svenskadenmarknaden

Sverige.ii USAerhölls änvinstmarginalerre
avanceradei riktningförändratsvaruutbudetmed mottaktI att mer

faktorerDessaicke-prisfaktorernas betydelse ökat.har ävenprodukter
produktdifferentiering,service,marknadsföring,kvalitet,innefattar bl.a.

faktorerför dessa ärGemensamtdistributionskanaler. attochmarknads-
icke-prisfaktorer-Vissadärför studera.svåraochsvårmätbarade attär av

priset eftersommedkorreleradestarktkvalitet bör ettsåsom varaex.na
kvalitet, denmåstepå högföretagrelativt andra ta utföretag, satsarsom

insedanvägerkvalitetshöjningen kunden. Denneförkostnadenökade av
gAndraprodukt.priset i sitt valdet högrekvalitetenhögreden gentemot av

omfattarbranschnivå,giltiga företags-på än t.ex.icke-prisfaktorer, mer
tillkopplingenframstårfaktorersådanadistributionsnät. Förservice- och

mindre direkt.priset som

marknadsandelarnarelativaden ULCnPåverkar

ochvarandrahandlar medvarför länderförklararfördelarKomparativa
flitigt användaandraMångahandeln.ömsesidigt tjänar påvarför de

nationalekonomisk teoriteorin.i Iförankradeinte lika välbegrepp är
kvanti-pris ochperfekt konkurrensdet rådermarknad där attpåantas en

efterfrågan.utbud ochuppstår mellanjämviktpå så sätt atttet anpassas
olikai och mellandärför inte kvarståkani priser och lönerSkillnader

förverkliga livet små öppnaiFramförallt gäller dettasikt.långländer på
världsmarknads-påverkamöjlighetinte harekonomier attensammasom

i teorinskallsåsomhomogenaPriser påpriset. pappersmassaex.varor
Verklighe-sikt.världsmarknadspriser på kortifrånavvikainte kunna ens

ifrånavvikerprodukterpriser på homogenavisatdock ävenhar attten
undersökasikt. Förmedellångkort- ochvärldsmarknadspriser både på att
Konjunk-genomfördepriser olika marknader,olika påindustrin sätterom

Maj 1989. HypotesenKonjunkturlägetstudie under 1988turinstitutet en
förklaringen ansågsbekräftades i studien ochfalletverkligensåatt var

studeradefluktuation under denstarkaUSA dollarnsframförallt vara
1977-87.perioden

företagochprisdifferentiering förekommerförutsättning attUnder att
öka iprisernapåläggsprissättning kommersig attanvändernormalt av

produktersvenskapriser påHuruvida högrelönerna.takt somsamma
internationellamarknadsandel på denföretagenssvenskadepåverkar

och branschervilka produkterutsträckning påimarknaden beror somstor
ocksåandra, ärmindre homogena änärVissa produkter,berörs. som
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mindre priskänsliga än andra. Inom branscher flertal priskänsligamed ett
produkter naturligtär det på längre sikt sig fallandevänta marknadsan-att
del följd prishöjning. sikt,På mycket kort däremot, kan desom av en

företagensvenska sinöka marknadsandel, eftersom högre exportpri-tom
tillockså leder högre exportvärde. Detta sammanhänger med detatt tarser

tid ersätta de dyrare svenska leverantörerna med billigare utländska.att
Vissa prishöjningar kan också utländska köpare, måsteaccepteras av som

höjda prisetdetväga de kostnader det skulle föra sig finnamed ochmot att
etablera kontakt med utländska leverantörer. falletI det behö-nya senare

prishöjning därför inte leda till minskade marknadsandelar.ver en
Även företagen pristagare och möjlighetär saknar prisetpåverkaattom

på produkt kan sikt finnasdet på längre indirekt samband mellanetten
ULC och marknadsandel. löneökningarLägre eller produktivi-snabbare
tetsutveckling konkurrenternaän leder till högreäven lönsamhet, om
övriga kostnadsökningar lika. vinsterär Dessa ökade kan tillanvändas
investeringar, sikt förstärkerpå konkurrenskraften och leder till väx-som
ande marknadsandelar.

ifrågasätterMånga ekonomer verkligendock det existerar enkeltettom
negativt samband mellan marknadsandelar Vissaoch ULC. ekonomer

finnas positivtdet kan samband mellan andels-att ett ettmenar o. m.
utveckling förändringoch i ULC. Kaldor 1978 testade detta samband

fannoch några länder bl.a. Japan, hade den snabbasteatt export-som
tillväxten, också hade den snabbaste tillväxten i ULC Erixonse även
1989.

Även Fagerberg 1989 har studerat sambandet mellan arbetskostnad
fannoch marknadsandelar. Han den avgörande orsaken till andelsvin-att

för kombinationJapan teknologiskökad konkurrensfördel,ter var en av
teknologiimitering investeringsnivå.och hög Sambandet mellan relativ
ULC och marknadsandel enligt Fagerberg.svagtvar

SverigesFör del under 1970- 1980-taletoch tycks det dock finnas en
samvariation mellan förändringen i relativ ULC och marknadsandelar.

visas i figur figurenDetta 3 nedan. framgårAv relativade kostnadernaatt
kraftigt i Sverige kostnadskrisenunder 1975-76, samtidigtsteg som

marknadsandelarna började sjunka. Efter devalveringarna 1976 och 1977
relativadå de kostnaderna i dollar sjönk andelarna föllåter någotsteg men

tillbaka redan åren därpå. Marknadsandelarna fortsatte falla fram tillatt
1981 då regeringen åter devalverade kronan. Devalveringen 1981 och den

devalveringen med 16 förbättradeprocent året därpå kostnadslägetstora
förväsentligt företagen. Vissa företagde svenska utnyttjade förbätt-denna

ring till låta sina utlandspriser sjunka i takt med den svenska kronansatt
depreciering. företagAndra valde istället förbättringen i störreatt ta ut
vinster i justeradesvenska kronor, dvs. inte priserna utomlands. En
tredje företag valde mellanväg innebar justeradedeattgrupp av en som
priserna, i mindre grad kronan deprecierades.än Detta ledde till bådemen

vinster möjligheterökade och till ökade marknadsandelar SINDse
1984.2. Studien devalveringens effekter visade företagen i allmän-attav
het valde tredje företagden Förvånansvärtvägen. valde låta devalve-att
ringen slå igenom fullständigt i sina utlandspriser. Figuren visar deatt

företagenssvenska igenmarknadsandel ökade 1981-82 efter för-årstre
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Figur 2.3 Sverigesmarknadsandeli volym och relativa ULC 1970-87.
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Källa: SINDCOM

Ökningenluster. upphörde 1983-84, redande uppnådda marknads-men
bibehållasandelarna kunde under perioden.resten av

Konkurrenskraft flera olikaSlutsatser måste på sättmätas-
konkurrenskraft till sinefter redovisningenviktig slutsats ärEn attovan

mångfacetteratkomplicerat och begrepp. Förmågan kon-är attettnatur
olika faktoreravhängig mängd även några, såsomkurrera är en om ex.

Därförofta roll andra. krävspriset spela änpå störrevara, anses enen
flertal, för ihop bildeninte mått pusslaockså endast ett, ett attutan av en

konkurrenskraft.eller landsbranschs ett-
eftersomvarandra,Branscherna i land kan konkurrera medsägasett

Förutsättningarnatillgängliga normalt alltid begränsade. ärärresurser
får följdolika vilket bl.a. till generellaolika mellan branscher,också att

trubbiga instrument.ekonomiska insatser ganska Däremot kankan vara
för förutsättningar förinsatser användas skapa allmäntgenerella ettatt

i Devalveringarna 1981 och 1982positivt företagsklimat landet. under
basindustrin till eftersom världsmark-framförallt den godo,kom mogna

kostnadsrestriktion.ytterligt viktignadspriset i utlandsvaluta här utgör en
högteknologiska branscher, i högre grad konkurre-kunde deDäremot som

fördelfaktorer priset, inte på draockså med andra sättän samma avrar
följddeprecierade till den ökade lönsamhetenden kronan. Att resurser, av

industrinsi basindustrin, låsas till denna påverkar den svenskakom att
sikt.struktur på långäven

devalveringarnaolikaolika branscher kunde draAtt nyttatyper av av
konkurrensfaktorema skiljer sigvid början 80-talet, markerar också attav

Framförallt skiljabör på arbets-åt mellan olika branscher.typer manav
FoU-intensivakraftsintensiva, kapitalintensiva och branscher. I nämnda

pris itillverkas både enklabranscher dessutom stortyper varor, varsav
pris-mindreutsträckning på världsmarknaden, och avanceradebestäms
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faktorer,känsliga välja allmäntprodukter. Skall ändå någraut somman
konkurrenskraften branschnivå, framföralltviktiga för detpå äranses vara

förs fram. variablerpris- kostnadsutveckling Analys dessa tvåoch som av
lättillgänglig, jämförbar statistik.samtidigt krav på och godställer stora

för olika ochPriser och kostnader har dock olika betydelse produkter
tillver-bransch med enkla homogena produkter och mångabranscher. I en

normalfallet ipriset i betydelse branscher medkare, har större än meren
Även i högteknologiska prisetavancerade produkter. branscher kan dock

Vid likvärdiga produkterbetydelse. val mellan tvåha närmast vägsstoren
faktorer kvalitet, in i priset.icke-pris leveranssnabbhet ocksåsåsom m. m.

figur negativt existeratUtifrån 2.3 det samband mellanettsomsynes
peri-relativaförändringen den ULCn och marknadsandelama underav

framskymtat just1970-87. den svenska debatten har ocksåoden I att
kostnadsökningar jämte produktivitetstillväxt tillmäts högtkraftiga låg ett

förklaringsvärde exportindustrins konkurrens-det gäller den svenskanär
kraft. finns därjämte flertal förklaringar till andelsutveck-andraDet ett

förklaringför industrin l980-talet.lingen den svenska under En är av
innebär industrin under vissa perioder påstrukturell och satsatart att

tillväxt. förklarade dedelprodukter och marknader med Detta en avsvag
industrinandelsförluster drabbade 1980-82, kostnadslägettrots attsom

stabilt vid jämförelse Eftermed konkurrenterna.under dessa år var en
industrin förloradedevalveringama marknadsandelar,återtog trots en

fortfarande marknadsinriktning.produkt- ochogynsam
förklaring till förlorade marknadsandelar mångaEn är att svens-annan

storföretag flyttat sin produktion utomlands. innebärhar Dettaka att en
företaget iförlora marknadsandelar omsvensk bransch helhet kansom

samtidigtalternativfallet förlägga produktionen till Sverige,kunnat som
företag inom branschen vinner marknadsandelar.svenska

viktiga för förändringar konkurrenskraftsförhållan-faktorerAndra av
investe-vinstutveckling,i kampen marknadsandelar bl.den och ärom a.

tillverkare iFoU-insatser frånringar, och ökad konkurrens, t.ex. nya
Sydostasien.

förloradeSverige marknadsandelar under 1970- och 80-
världsmarknadtalen snabbt växandepå en

förändringar i världsekonomin 1970- och 80-talen.Stora har skett under
samtidigtflertal har etablerade markna-Ett marknader uppståttnya som

främst asiatiska NIC-länder-konkurrentländer, deder har Nyastagnerat.
in viktiga islagit sig och etablerat sig på de marknaderna Nordame-harna,

högteknologiska introduceratsrika och Nya produkter harVästeuropa.
flertal uppvisar tillväxt.dessa snabboch ett av

avsnitt översikt förändringar världsmarknadendessa pål detta ges aven
vilken industri sig tilloch i mån svensk dem.anpassat

tillväxt världshandelnStark i

decennierna tillväxten i och i dekan I-ländemaUnder de två senaste
till förklaras inter-exportorienterade U-ländema relativt del ökadstor av
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handelnationell periodenUnder 1965 80 exporttillväxten i världen 5Sambandetvar troligtvisär-
ömsesidigt beträffandeårligen 6,1 3,4 1980-taletunder World Developmentprocent mot procent
inkomsttillväxt och han-Report 1989. delstillväxt. Set.ex.

Utvecklingsländerna inklusive NIC-1änderna" hade den snabbaste till- Bhagwati J 1989.
" Sydkorea, Hongkong,växten under perioden. Spridningen mellan U-länderna har dock varit Singapore, och TaiwanRegionen med tillväxtsnabbast varithar Asien.stor. I NIC-länderna var

Ävenden årliga BNP-tillväxten 6- 10 under perioden. i folkre-procentca
publiken Kina tillväxten under perioden i nivå med dessa NIC-länder.var

industrialiseradeDe länderna betydligtväxte långsammare under peri-
årligaoden. Den BNP-tillväxten i dessa endast 3,1 underprocentvar ca

1970-talet och 2,5 1980-87.underprocent
De två handelsländema istörsta världen USA ochär Västtyskland. De

svarade tillsammans för drygt 24 världsexporten och 16procent av pro-
världsimporten 1973 se tabell 2.5. tillFram 1987 sjönk USAscent av

exportandel något medan dess importandel liksom Västtysklands ökade.
Under perioden 1973-87 Japan och de asiatiska NIC-länderna mestvar
framgångsrika. Mellan dessa år erövrade Japan 3nästan iprocentenheter
exportandel samtidigt importandelen i oförändrad. Påstort settsom var
exportsidan de asiatiska NIC-länderna framgångsrikare änvar o. m.
Japan och andelen ökade med 4,3 procentenheter under perioden. Dessa
länders dock i större utsträckning beroende importeradeexport var av

varför importandelen ökade lika kraftigt. Sverige minskadenästan ivaror,
betydelse på världsmarknaden under perioden. Marknadsandelarna sjönk
totalt med 0,3 procentenheter exportandel respektive 0,2 procentenheter
importandel periodenunder 1973-87.

Tabell 2.5 Ledandeexportörer och importörer på världsmarknaden.

Land Exportandel Importandel
1987 1973 1987 1973

Västtyskland l l
USA 1 l
Japan
Frankrike
Storbritannien
Sovjet
Kanada
Italien
Nederländerna
Belgien
Taiwan
Hong Kong
Korea
Sverige
Schweiz

Källa: Gatt 1988

Verkstadsexporten försvarade hälftennästan den totala iexportenav
världen 1987. visasI tabell 2.6 årliga importtillväxtenden periodenunder
1971-85 för dessa produkter på antal marknader. Från kraftigett en
ökning i verkstadsimporten under 1970-talet tillväxttakten påavtog samt-
liga marknader med undantag Nordamerika under första hälftenav av
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marknader.på olikaårliga importtillväxt i volymVerkstadsindustrins2.6Tabell

1971-751981-85 1976-80Marknader

13,9 9,4Nordamerika
29,64 1Asien

83 1EG 1
Östeuropa 2 l4 l

10,4,0Japan
83 lNorden

Afrika l-1 1
-3 6Latinamerika 5

Källa: FN

importtillväxten underårliga l 1Norden den1980-talet. I procentvarex.
hälften 1980-Förstaminskade till 3 under1971 -75, procent avcamen

talet.
industrialiseradeiimporten de1980-talet ökadebörjanUnder mestav

Latinamerika tillväxtenAfrika ii Asien. l ochochländerna o.m.var
iverkstadsprodukter ökadeperiod.negativ denna Importenunder av

totalimporten.snabbare takt än
verkstadsindustrin de branscher,tillhördenämndesSom re-somovan

tabell 2.7importtillväxt 1970- och 80-talet. Iunderdovisade snabbast
relativtperiodenvolymtillväxt för varje bransch undervisas exportens

frånOECD-exportenegentligenindustrin. Världsexportenhela trans-
peri-elektroindustri under helakemisk- ökade snabbareochportmedels-,

transportmedelsin-Tillväxten inomindustriexporten helhet.oden än som
perioden 1970- 82 och 4procentenheter snabbare underdustrin 1,5cavar

industrintillväxten inom1982-87snabbare under änprocentenheter
helhet.som

antal branscherpå förtillväxt världsmarknadenTabell 2.7 Exportvolymens ett
Årlig lörindustrin helhet. Tillväxttakten1970-87. tillväxt relativtprocentuell som

tillväxttakten lör hela industrin.varje branschminus

Relativ exportvolym

70/7782/87 77/82

p4,0 uTransportmedelsindustri
exkl varv

3plastindustriKemi- och
2pappersvaruindustriPappero
2industrikemiskAnnan
2Massaindustri
lTrävaruindustri
0Elektroindustri 1

Metallverk I0Instrumentvaruindustri l I0Livsmedel l 0Tekoindustri
lMaskinindustri
2stålindustriJärn o III 3Metallvaruindustri |I

För ochi OECD med undantagvolymutvecklingenSiñromaAnm. massa-,avser
OECD-Europamaskinindustri

Källa: SlNDCOM
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för Sverige viktiga basindustrierna uppvisade betydligtDe sämreen
exportutveckling volymmässigt verkstadsindustrierna. Massaindu-än
strins tillväxt betydligt lägre förstaunder de två perioderna änt.ex.var
genomsnittet för industrin liksomhela pappersindustrins tillväxt under

första. sista perioden 82-87den Under den vände dock förtrenden
pappersindustrinbåde och och iväxte bägge branscher-exportenmassa

industriexporten.3 procentenheter snabbarenästan än Det ocksåna gav
i den svenska pappersindustrins utveckling.genomslag ochmassa-

redovisats i tidigare avsnittet Förändringar iSom det har skettstora
redovisningen framgick15-20världshandeln under de åren. Avsenaste

inte bibehålla sina tidigaresvensk industri klarat marknadsan-även attatt
till idag industridelar världsmarknaden. Från 1970 har svenskpå tappat

inom i samtligamarknadsandelar branscher med undantagstort sett av
figur kraftigtbasindustrin. visas i 2.4 industrin helhetSom tappade som

Därefter förlusten.fram till devalveringarna 1981/82. återtogs något av
för industrin jämfört1987 låg andelarna 20 lägre helaUnder procentca

Basindustrin fick rejäl fördel devalveringarna1970. dock undermed en av
andelsförlusten fram tilll980-talet. Nästan hela under l970-talet återtogs

1987.
viktiga högteknologiska bran-Betydligt andelsutveckling kan desämre

Efterkraftigt 1975 -84. 1985uppvisa. tappade mellan årenscherna Dessa
fortfarandemindre förlusten, andelen 1987 18delåtertogs av men varen

utveckling1970. bekymmersamlägre under Detta ärän motprocent en
företag relativt FoU-insatserpåbakgrund svenska änsatsaratt merav

hoppfull har dockföretag i USA, Västtyskland och Japan. Någotbåde mer
kapitelvarit för FoU-intensivaste företagen 3 sid 67-utvecklingen de se

69.

högteknologisk övrig industri.för bas-, ochFigur 2.4 Sverigesmarknadsandelar
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tabell 2.8 redovisasl hur den svenska industrin återtog marknadsan-
delar olikapå marknader ioch olika branscher efter devalveringen l982.
Metallvaruindustri, järn- stålindustrioch tillverkningsindustrisamt annan

Dessa branscher ökade sina andelar med 4mest. över år.vann procent per
Trävaruindustri, elektroindustri och övrig industri förlorade dock andelar.
Framförallt erövrade industrin marknadsandelar i Nordamerika och öka-
de på denna marknad årligen med 6nästan procent.

Sett över hela perioden 1970-87 har dock industrin förlorat marknads-
andelar. Orsakerna till flera.detta Efter mitten l970-talet förklarasvar av
förlusterna till del den kostnadsutvecklingenstor i Sverigeav ogynnsamma
relativt våra konkurrentländer. Lönerna har hittills under 1980-talet årli-

ökat 2-3 snabbare i Sverige i övrigaänprocent konkurrentländer,gen
produktiviteten itrots ökat långsammareatt takt. Sverigesnarast Att hållit

fast vid ambitiös sysselsättningspolitik inteoch flertalet konkur-en som
rentländer ensidigt prioriterat inflationsmålet förklaringarna.är Ien av
syfte sänka löneökningstakten till iatt den våra konkurrentländer har det
Socialdemokratiska partiets 90-talsgrupp nyligen föreslagit återgång tillen

exportledd lönemodell. Enligt förslag bör regeringen ochen gruppens ar-
betsmarknadens komma överens detparter samhällsekonomiska ut-om

för längre perioder. Grundtankenrymmet är låta löneutrymmet iatt
exportsektorn tjäna vägledande i förhandlingarnaäven i övriga sekto-som
rer.

Marknadsandelar har förloratsäven anpassningen tillattpga. nya pro-
dukter och marknader har varit otillräcklig. Vidare har konkurrentlän-nya
der tillkommit, framförallt från Sydostasien. I tabell 2.9 visas hur stora
andelsförlusterna Sveriges konkurrenter. Dessamot störstvar motvar
Japan och NIC-länderna hänfördesoch där främst till maskin-, elektro-
och transportmedelsindustrin. mindreEn del förlusterna kan dessutomav
förklaras många svenska storföretag under periodenatt förlagt sinav
produktion och därmed till utlandet, vilket inneburitexport denatt svens-
ka industrin helhet förlorat andelar samtidigt dessa svenskasom som
företag istället vunnit marknadsandelar.

Tabell 2.9 Marknadsandelsvinster/förluster värde vissa länder/ländergruppermot påuppdelat branscher
1980 87.-
Årlig förändringprocentuell

Land/Bransch Bas Kemi Metall Maskin Elektro Transport Totalt

USA 8.8 3.6l.l 1.2 1.7 4.1 3.5
Japan 7.9 -7.3 l.0 -l3.l -7.5 -6.5-l.l
NIC-länder -5.1 -5.2 0.8 1.5 -7.4 -23.8 -5.7- -Västtyskland l.l -l.3 -l.0 -l.7 -O.3 0.5 -l.3
Storbritannien 3.4 3.2l.l -0.9 -O.9 3.7 1.7
Qvriga EG-länder 1.6 -0.l -2.7l.l -0.2 4.2 0.3-Ovriga nordiska
länder O -O.3 -0.2 l.0 -0.6 0.5 l.l-Övriga länder 3.8 4.0 -45 3.3 5.0 1.3 9.3
Världen 2.6 0.6 1.4 3.2 3.2 1.6 2.2- - -
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exportförutsättningar inför 1990-taletGoda
förförutsättningarna handelnförändringar iinträffakommerDet att stora

handelspolitiskadeResultatenl990-talet.världsmarknaden underpå av
bli betydelse-Uruguayrundan kommeri GATT underförhandlingarna att

handelsblocken EG,viktigasteflesta världens länder. Defulla för de av
iblockengivetvis de starkasteStillahavsområdet ärNordamerika och

liten påverkalitet i mycket månenskilt landSverigeoch kanGATT som
dagord-punkter står påförhandlingar. deNågradessautgången somavav

liberaliseringökadbli svårlösta bl.förväntas ärningen och kan ava.som
tjänstehandel ochfrågortekoprodukter,jordbruks- ochmedhandeln om

flesta I-ländervill depatentfrågor. Dessutomnödfallsprotektionism samt
NIC-förindustriländer. Dettaskall klassasNIC-ländema attatt som

U-landsig fördelartillgodogöra allainte skall kunnaländema ett ges.som
sigutsträckning skall öppnaiockså Japan störrekräverEG-ländema att

Sverigeutrikeshandelsberoende land ärlitetför västhandel. För ett som
liberalisering.iresulterar ökadförhandlingarnagivetvis viktigtdet att

införmöjlighet till ökad handelindustrinsfaktorn förviktigasteDen
EG-bakomtill EG 92. En tankarnaförhållandeSveriges1990-talet är av

samordning och hemma-störreEG-ländemaintegrationen är att genom
sig världsmark-för påbättre hävdaförutsättningarnavill ökamarknad att

högteknologiska produkter-viktigaför deSärskilt gäller dettanaden. nya
medimycket konkurrensenhäreuropeiska länderna harDe tappatna.

framkomof EC IndustryEG-publikationen Panoramaoch USA. lJapan
produktions-snabbarehade bådeochövriga blockentvåde ettvartatt

högteknologi-viktigaflertaletEG förmarknadsandel äntillväxt och större
ska produkter.

förutsättningarna för svenskredovisas någraavsnittnedanståendeI av
industrinsredovisasInledningsvisl990-talet. ävenindustriexport under

indu-för svenskEG-integrationen kaneffekteroch deberoende EGav
strl.

tillgår EGHalva Sveriges export

1987i betydelse. UnderEG-handeln ökat exporte-industri harsvenskFör
drygttill EG, vilketmiljarderför 143,7 kronorindustrin motsvararrade

svenskaDe störstahälften totaladen mottagarnavaruexporten. avav
länderStorbritannien.och DessaVästtysklandEG-marknadentill ärvaror

EG-exporten.hälften svenskadennästanemottar av
skiljer sig såpå sättEG-marknadenexportandelar på attBranschemas

verkstadsindustrin. Drygttill EGbetydligt änbasindustrin exporterar mer
Motsvarandetill EG.gickverkstadsexportentotaladen43 procent av

1987.58för basindustrinandel procentvar
framkommer bran-produktionentilli relationSätter exportenman

visas2.10tydligare. tabellIEG-marknaden attberoendeschernas av
53DrygtEG-marknaden.för störningar påkänsligastmassaindustrin är

vilkettill Gemenskapen,avsalumassan motsvararexporterasprocent av
Även ochtotalabranschens72 export.nästan procent pap-pappers-av

hälftenEG-känsliga. Nästanhyvlerieroch ärpersvaruindustri, sågverk



deras produktion eller 70över justgår tillprocent EG-av exportenav
ländema. Att så andel produktionen tillgårstor EG-ländema inne-en av
bär sårbarhet och begränsatstor manöverutrymme.

Tabell 2.10 Branscher exponerade andel produktionenstor till EG-mark-som en avårnaden 1987.

Bransch Andel Andelav av
produktionen exporten

tillgår EG tillgår EGsom som

Massaindustri 53,5 71,6
Pappersoch 46,8 71,0pappersvaru-
industrin
Sågverkoch hyvlerier 43,4 76,2
Maskinindustri 43,3 45,5
lnstrumentindustri 43,1 43,6
Läkemedelsindustri 32,1 35,1
Järn och stålverk 31,3 57,8
Petroleumindustri 26,1 76,8
Tekoindustri 25,6 41,2
Bil- och bilmotorindustri 25,4 42,1
Elektroindustri 24,3 41,3

Källa: SINDCOM

Motiven för företagende svenska förlägga del produktio-störreatt en av
utomlands flera. Sårbarheten iär kombination förmed rädsla framti-nen

diskrimineringda EG-gemenskapen Andra skälär lägreär kostna-av en.
Ävender, tillnärhet marknaden och i vissa fall bättre kvalitet. den under

år allt kännbarare bristen på arbetskraft förtshar framsenare som argu-
VOLVOs planer förläggapå all tillverkning tillment. EG-områdetatt ny

de närmaste åren har bl. motiverats med företaget haft svårtatt atta.
rekrytera i Sverige.personal

företagAtt svenska olika väljerskäl förlägga nyproduktion tillattav
utlandet siktkan på medföra negativa bytesbalansetfekter inte även ettom
inflöde kan åstadkommas. periodenUnder 1970-87 förvärvade utländs-
ka företag företag1166 i Sverige Fleetwood E. 1989. Enligt utlands-
förvärvsutredningen har emellertid sysselsättningen i utlandsägda företag
minskat kraftigare iän den svenska industrin helhet. En slutsats är attsom
nyetablering utlandsägd produktion förekommit i litenmycketav ut-
sträckning.

Importen från EG under 1987 miljarder147 kronor, vilketvar motsva-
57 Sveriges totala varuimport. hälftenNästanprocent dennarar ca av av

import bestod verkstadsprodukter. l tabell 2.11 redovisas importensav
tillförselnandel produktion import export till Sverige.+ Uppgif-av -

i tabellen beskriver branschemas importberoendeterna från EG och EFTA
det totala omvärldsberoendet importpenetrationen.samt Importens an-

del tillförselnden totala drygt 42 1987. Av denna korn 26procentav var ca
ifrån EG-ländema. Framförallt fyller EG det importbe-procent svenska

hovet maskin-, tele-, teko- instrumentprodukter.och Tabellen under-av
ytterligarestryker Sveriges beroende EG. EGs beroende Sverige ärav av

dock betydligt mindre. Endast 1 EGs industrivarutillför-totalaprocent av
ifrånsel kom Sverige Konjunkturrådet 1989.rapport

29-0463-
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inhemskaSverigesandelfrån EG och EFTASveriges importTabell 2.11 som av
år 1987.någrabranscherförbrukning för

EFTA TotaltEGBransch

INDUSTRIN
Tckoindustrin

PappcrsindustriochMassa-
Trävaruindustri

industriKemisk
Läkemcdclsindustri
Maskinindustri
Elektroindustri
Teleproduktindustri

bilmotorindustriBil- och
lnstrumcntindustri

Aki/la: SINDCOM

hotmöjligheter äveninnebär92EG stora men-
antal1992 avvecklatill decembermål ettEG-kommissionen har attsom

desammanhangl dettaEG-länderna. pratarregleringar mellan man om
arbetsmarknad. Denkapital-, ochtjänstesektor,handel,friheterna;fyra

tekniskaicke-tariffara ochdeinnebärEG-ländernamellanfria handeln att
före-diskrimineringingenskallslopas. Dessutomhandelshindren skall

blidet skallinnebärFri tjänstesektorupphandling.statlig attvidkomma
mellangodstransporterflyglinjer, konkurreramöjligt öppna m. m.att om

etableringfriinnebär bl.a.kapitalmarknadenfriaEG-länderna. Den av
möjligtskall det taarbetsmarknaden attmäklare. Påochbanker vara

kanförutsättning planernaEG. Undervalfritt inom atti landarbete
medlandsgränser ersättsnuvarandeinnebärafullföljas detkommer attatt
ochekonomisk politiksamordnadförutsättningunderlänsgränser att en

införas.kanvalutagemensam
produkt-enhetligabl.a.EG-integrationen ärbakomTanken att genom

företag,stärka EGshemmamarknadbildandet störreoch av ennormer
företa-japanskaochnordamerikanskamed dei konkurrensenframförallt

produktionskost-till lägreleda ärintegrationen väntasvinsterDe somgen.
ochföretageffektivareochkonsumentpriser, störredärmedochnader

EG.inom helaproduktionsenheterfärremedindustristruktureffektivare
utsträckningväldigtiindustri berorför svensk storEG 92Effekter av

Regeringens EG-EG.industrinochstatsmakterna motpå hur agerar
möjligt sålångt ärsig EG såSverige skalltill närmasyftarpolitik somatt

inte hotas.handlingsutrymmetutrikespolitiskaochsäkerhetsdetlänge
enskilda före-devilket föranlederskynda långsamt,vill dockRegeringen

icke-med-svensktnegativa konsekvensersig riskera ettavtrortag som
efter bevåg.lemsskap, egetatt agera

bilateralt,skeDet kanvia olikaske vägar.EG kanFörhandlingarna med
framför-Sverigeförhandlarnärvarandevia EFTA. Förmultilateralt eller

samgåendesamarbete ochskilda påEFTA-ländernasvia EFTA.allt syn
EFTA-ländernasvår Avväg.för detta kanEG talar dockmed att vara en

Österrike medsamarbetetill ökatpositivauttalatoch ettSverige, Norgeär
EG.Österrike imedlemskapin ansökanredan lämnatharEG. omo. m.
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Finland och Schweiz hittillshar intagit neutral och avvaktandeen mer
inställning.

För kunna diskutera hur effekterna blir integrationenatt ochstora av
hur slår i utanförde land EG bör beakta åtminstone fyraett olikaman
faktorer, nämligen; risken för diskriminering, EG-integrationens elTekter,
Företagens storlek hur USA och Japan kommersamt att agera.

förEnda landsättet säker intepå bli diskrimineratett att äratt attvara
bli fullvärdig medlem. Står landet utanför kan diskrimineratdet bli i olika
utsträckning, mycket beroende på utgången samarbetsförhandlingarnaav
och hur väl landet lyckas harmonisera sin ekonomi med EGs vad gäller
regler och Kommissionen har uttalat inte ensidigtdet gårattnormer. att
plocka russinen kakan". Det troligt de västeuropeiska länder-ut attanses

utanför EG kommer ha möjligheterstörre undgå diskrimineringatt attna
än Nordamerika nyligenoch de industrialiserade länderna i Asien.

efekt substituzionsefektenEn innebär importörer inom EG,att- -
följd integrationen får ökad möjlighet byta dyrare svenskaattsom utav

leverantörer billigare leverantörer inom EG. Substitutionseffektenmot
iverkar på så handelsomfördelandesätt riktning.

andra efekt inkomstefektenEn antingenär motverkande eller- -
för industrinsstärkande den svenska exportmöjligheter beroende på hur

konsumenterna inom väljerEG spendera den ökande inkomsten,att som
integrationen till.väntas leda Om den ökande realinkomsten tillleder
högre sparande eller i fritid,ökad istället spenderas varuin-påtas ut utan
köp kommer svenska exportörer dock inte så mycketatt gynnas, som
företag inommed hemort EG.

efekttredje integrationenEn är EG- ökar möjligheterna tillvara-att att
stordriftsfördelar, främjarvilket import frånökad EG-ta ett annaten

Ökadland inhemsk mindre effektivpå bekostnad produktion. handelav
inom blirEG då resultatet. anslutningsforrnMed icke-garanteraren som
diskriminering bör svenska företagäven detta.gynnas av

liberaliseringEn handeln leder också till de nuvarande handels-attav
förstärks. innebär förDetta Sveriges förutsättningarnamönstren del föratt

bl. basindustriexport till EG ökar.a.
Efekterna slår olika långpå sikt. blir inteDet resultat EG 92av-

"över natt. ändra företagensAtt och konsumenternas konsumtionsbe-en
relativt tid.teende lång Starka säljbindningarköp och finns krävertar som

relativt vinster för brytas. Substitutionseffekten fåbör dockstora att
inomgenomslag betydligtnågra år, snabbare inkomsteñektenän som

förstkunna verka sikt.väntas på längre
Efekterna slår olika olika marknader.på Effekterna olikaslår på de-

diskriminerade ländernas marknader icke-diskrimineradeoch de länder-
marknader. positivaDe största och elfektema uppstår givetvismestnas

inom prisernaEG. I takt med blir inomlägre EG omstrukturings-ochatt
fart blir effekterdet även på marknader utanför EG. EG-tarprocessen

företagen kommer bli och konkurrenskraftigastörre samtligapåatt mer
marknader även den svenska.

Efekterna slår olika olika branscher. Effektemai blir i destörst-
branscher idag hinderhar vid handel, potential i stordrifts-stora storsom
fördelar förekomstoch diskriminering offentligvid upphandling. Be-av
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högteknologiska branscherna; telepro-framförallt debranscherrörda är
instrumentindustriläkemedelsindustri,datamaskinindustri,duktindustri,

transportmedelsindustri. utrikeshandelnbranscher därviss Inomoch re-
EG 92handelshinder existerar kommeridag och därdan är attstor

förändringar.innebära endast små
multinationellt företag inom EG redanidag etablerat ärärEtt större som

givetvisnationalitet. företag kanEG-företag Ett sådantoberoendeett av
förlikaSamtidigtutnyttja samtliga fördelar uppstår. är det utsattsom

mindre företagen, fram-övriga EG-företag.utslagning Deuppköp och som
EG-företagrisk drabbas. Störreförallt löperunderleverantörer större att

billigaresina svenska underleverantörerväl tänkas bytakan mycket motut
i EG.leverantörer

övriga utlandsmarknader be-Effekterna för svensk utrikeshandel på är
icke-EGförutsäga. på hur andra länder,Det berortydligt svårare att

EGintegrationen. Omoch påfrämst USA kommerJapan att reagera
protek-upplevshandelsländervidtager åtgärder, dessa stora somsom av

EG-motreaktion Om Sverige betraktastionistiska, kan väntas. ettsomen
fåindustririskera drabbas och svensk kanocksåland kommer attatt

blirutanför EG. Sverige däremottill Omländersvårare att exportera
effekternainte EG-land kanoch/ellerdiskriminerat EG ettanses somav

positiva. viss riskbli försumbara Enellerdessa marknaderpå t.o. m.
handelsblockemellertid Sverige hamnar emellan starkaFöreligger om

fåeftersom inte automatiskt kan påräknadåoch EGUSA, Japan attman
förmodas sluta.handelsöverenskommelser dessa kandel de somav

1990-taletunder första hälftentillväxt ochStark EG Japani av
utvecklingenGATT-förhandlingarna EG-integrationenoch ärFörutom av

för Sverige svenskakonjunkturen viktigast och deninternationelladen
iBNP-tillväxtenutveckling. redovisasindustrins Nedan överen prognos

fram till 1993.olika länder
Övriga länder snabbastvisas i tabell 2.12 växaSom väntas gruppen

2,6årlig tillväxt 3,8perioden. länder BNPI dessa väntasunder motomen
i asiatiskaTillväxten bli allra dei OECD-länderna. störstväntasprocent

6för länderframförallt i NIC-länderna. dessa ärPrognosenländerna, ca
Östeuropeiska öka med 3,5länderna BNPår. I de väntasprocent caper

politiskafram till 1993. bakgrund denårligen Mot storaprocent om-av
tid i Sovjet, Polen ochinträffat under Ungern,välvning nusenaresom

Östtyskland förRumänien möjligheterna ökati och har ännusenast en
Även förutses ökaekonomisk tillväxt. importbehovet kan dåsnabbare

stabiliseraspolitiska lägetförutsätter dock detl990-talet. Dettaunder att
tillåter investerare.verkligen utländskadessa länderoch att

årligSpanienOECD-länderna och Japan störreBland väntas en
OECD-genomsnittet 3,9 respektive 3,5tillväxt medän procent.

iBNP-tillväxtenexportmöjligheterindustris änför svenskViktigare
importländerna. Iimporttillväxten isjälvfallet devarje land är stora

i deframföralltframkommer det ärtabell 13nedanstående attprognos
relativtökaimporteni väntasEG-länderna och Japan attstora som

år6importtillväxten med drygtökakraftigt. I Japan väntas procent per



93.Tabell BNP-tillväxt 19792.12 -
Årlig procentuell tillväxt

87-93 82-87 79-82
prognos

3,7 3,73,5Japan
2,6 2,2 0,6EG
2,5 3,6 -0,3USA

Övriga 3,8 3,5 2,6länder
6,0 6,9 5,3Asienvarav
3,5 3,1 2,7Osteuropa
3,0 2,4 1,7Latinamerika

0,8 2,1Afrika 2,5
2,0 -0,2 1,4Mellanöstern -
3 3 4TOTALT l l I

Källa: of ECEG Panorama Industry

för industri kraftigt andelar-perioden. Möjligheterna svensk ökaunder att
relativtjapanska marknaden måste dock små. Dettapå den anses somna

sig japanska marknaden, ocksåberor svårighet etablera på denpå att men
maskiner bilar inteSveriges produktmix skogsprodukter, ochmedpå att

importbe-importeras i utsträckning Japans ökadenågon större Japan.av
omfatta konsumtionsvaror från ochframförallt Europahov kommer att

fördelar.inte industri komparativa USA, brot-svenskUSA. Här har som
förai handels- och bytesbalansen,med underskott väntastas stora en

ekonomisk politik 1980-talet, vilket får tillbetydligt restriktivare underän
i måttligare takt.följd importen kan ökaväntasatt

1990-96.OECD-ländernaimporttillväxten i de2.13Tabell Prognosöver storasex
Årlig procentuell tillväxt

ÅR

90-93 93-96Land

6,86,4Japan
5,8 5,4Frankrike
5,3 4,3Västtyskland

4,95,IItalien
4,8 5,7Storbritannien

3,83,0USA

Källa: DRI

Frankrike,fyra EG-ländernautvecklingen i deSveriges del ärFör stora
Tillsärskilt viktig. dessa länderStorbritannien VästtysklandItalien, och

framgår tabellSveriges 1988. Somtredjedelgick varuexport avca en av
inom de högteknolo-import överlag ökaproduktion och2.14 väntas mest

fyrainstrumentindustri. nämndadataindustri och Inomgiska branscherna
fram 1996årligenimponvolymen dessaEG-länder väntas o. m.av varor

Även maskinimporten öka relativt9 väntasmedöka nästan procent.
viktigafrån for Sveriges delImportbehovet denkraftigt perioden.under

enligt underpappersindustrin också växaväntasoch prognosenmassa-
hälftenförsta 90-talet.av
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ÅrligTabell 2.14 Produktions- importvolymsutvecklingoch i defyra EG-Iänder-stora
1988 93.na -

Årlig tillväxtprocentuell

Bransch lmport- Produktions-
tillväxt tillväxt

88-93 93-96 88-93 93-96

instrumentindustriData- och
Maskinindustri
Kemisk industri
Plast- och gummiindustri

pappersindustriMassa-och
Elektroindustri
Metallvaruindustri
Transportmedelsindustri
Tekoindustri
Järn- och stål och metallverk
Livsmedelsindustri

Källa: ServiceDRl EuropeanSectoral

högteknologiska framtidsbranscherna 90-talets förlorareDe

industris exportförutsättningarVad kan då svensk utifrånsägaman om
detta Som tidigare framgått osäkerheten resultaten GATT-är om av
Förhandlingarna effekternaoch EG-integrationen Om för-dessastor.av
handlingar effekter blir positiva för finnsoch Sveriges del möjligheter till

tillväxt i Emellertidstark handeln under 1990-talet. kommer villkoren nya
anpassning tilloch uppträda och snabb dessa kommer attattnormer en

företagfordras svenska vill dra fördel handelsmöj-de de ökadeav som av
ligheterna.

för basindustrin förMycket talar den svenska nästanatt som svarar-
industriexportentredjedel den svenska ytterligare andelar påtaren av -

framförallt företagen förmår sinvärldsmarknaden, de svenska ökaom
framförallt första hälftenkapacitet. 1990-talet. SomDetta gäller under av

framgår fyra EG-ländemaovanstående DRI-prognos deväntas storaav
efterfrågaårligen ochdå komma drygt 5att procent pappersva-mer massa-

Äfven fyra kraftigtdessa länders också ökar med 6 procentexportomror.
företagenenligt bör de svenska med sin starka ställningprognos,samma

möjligheter sin exportförsäljning, förutsättningöka underha goda attatt
får sälja villkor företag inom Gemenskapen.påde samma som

förutsäga,Utvecklingen därefter svårare bl.a. bakgrundär att mot av
ef-framtida miljöavgifter, höjda energipriserosäkerheten och dessasom

Ävenfekter industri. basindustrin starkpå denna den svenska harom en
ställning EG-marknaden inte sikt heltpå den på kort kunnaväntas ens

sig för ökade produktionskostnader produktions-kompensera genom
Ävenminskningar i avsikt priserna. i kortsiktigt perspek-att ettpressa upp

därför vinster ochtiv ökade kostnader leda till både minskadeväntas
börjanförlorade marknadsandelar. Redan under 1990-talet ock-väntasav

nordamerikanska företagen förlägga sin försäljningde delså störreen av
i amerikanskatill EG-marknaden, takt med den marknadens egetatt

minskar. Tidigare erfarenhet satsningar visat desådana harbehov attav
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framgång kunnatföretagen med penetreranordamerikanska stor europa-
relativadärför högreperspektiv kanlångsiktigtmarknaden. l ett mer

effekter. OsäkerhetenbetydandefåSverigei änproduktionskostnader mer
mins-följderfå omedelbaraocksåelprishöjning kanframtida somom en

förläggaincitamentensamtidigt det ökarinvesteringslusta attkad ensom
utomlands.produktionendelstörre av

utveck-positivainteindustrin rönaFoU-intensiva väntasDen samma
svenskföridag endast l5basindustrin. procentDenling avsvararsom

totalaI-ländemas23 export.industris totala procentvaruexport mot av
ytterligaretill viss del påöka berorinte väntassvenskaAtt den exporten

EG-företagen. DefrånochStillahavsomrádetfrånkonkurrenshårdnad
utsträckningi störrebranscher har äveninom dessatillverkarnasvenska

svenskainneburit denharutomlands. Dettaproduktion attförlagt sin
företag i bran-enskildavissaandelar medanhelhetbranschen tappatsom

elektroindu-exempel på detta ärbramarknadsandelar. Ettschen erövrat
svaradeEricsson,medan1980-taletunderandelartappadestrin somsom

tendens väntasandelar. Dennahälften branschensför export, vannavca
1990-talet.förstärkas under

investeringskost-industrin kännetecknashögteknologiska storaDen av
produk-tid ochefter relativt långförstavkastning storanader gersom
för.kapacitet Förföretagen harvärldsledandedevilket enbarttionsserier,

rådvi inte hartolkas satsaSverige kan detta attlitet land attsomett som
Produk-produktnischer.vissainriktaistället böralltför brett, motutan oss

läkemedelytterligare ärutveckla och exploateraSverige kan ex.ter som
fram-visat sigföretagsvenskadärtelekommunikationsprodukteroch

komparativaidagindustrinsvenskadenbranscher hargångsrika. I dessa
Även flygindustrinför den svenskapositiv.ärfördelar, dvs. nettoexporten

Instrumentindustrin90-talet.underutveckling förväntaspositivkan en
positiv utveck-företag. Förmindreantalmycketidagomfattar stort enett

krav påställas90-taletunderdet storaling här kommer attäven en
produktionsen-effektivarefärre ochstrukturomvandlingfortgående mot

svenskahar dendatorerproduktområdenandraheter. Inom som ex.
får småförutsättningarnamarkmycketsåindustrin redan att ansestappat

bliframtid skulle kunnai exportvara.nära storsvenska datorer enatt en
kapital-normalarisk änkännetecknas störreiInvesteringar FoU enav

förut-nödvändigdärförkapitalriskvilligttill ärTillgånginvesteringar. en
småföretag.ii synnerhet,utvecklingsprojekt,möjliggöraförsättning att

utsträckning änindustrin ihögteknologiska störreställer denLikaså annan
arbetskraft.välutbildadkvalificerad ochtilltillgånggodindustri krav på

industrin. Ihögteknologiskaviktigt för densig EGSverige ärnärmarAtt
handelshin-tekniskainslagnämligenindustri förekommer storadenna av

EG92offentliga uppköpen.dei gradhögnationella intressenochder styr
svenskaviktigtoch det ävenhinder ärdessaborttagande attinnebär ett av

områden.inom dessakonkurrerafår möjlighetdåexportörer att nya
svenskanödvändigocksåEG-marknaden ärtill denNärhet omstora

draindustrin skall kunnahögteknologiska nyttainom denföretag av
stordriftsfördelar.potentiella

stati-tillgängligindustrin, enligtsvenskadenoroande tecken är attEtt
forsknings ochi omsättakonkurrenternalyckas sämre än attstik, tycks
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utvecklingsinsatser i färdiga exportprodukter. tidigareI avsnitt visades att
företagssektom i Sverige med FoU investeringar tilluppgående 3 procent

forädlingsvärdet ligger i Trots detta de högteknologiskaärtopp.av ex-
portproduktemas andel den svenska totalexporten betydligt lägre iänav
flera konkurrentländema se tabell 2.15. Orsakerna till detta kan tillav
viss del isökas defmitionsmässiga oklarheter vad börom som anses som
FoU-investeringar, basindustriemas andel den svenskastora exporten,av
eftersom slutprodukten investeringar i produktionsmetodertrots stora
och utrustning i basindustrin sällan räknas till kategorin högteknologi och

7 de svenska företagens etablering utlandetGenom iuppköp Ytterligare förklaringar kanutom-
lands har de svenskastor- FoU-enheter ofta förläggs koncemledningenatt nära medanvara nypro-företagen ökat FoU-an- duktion, följd dessa FoU-insatser i Sverige, till förläggsdel tillsom storavdelen utomlands under

Även1980-talet. Mellan åren utlandet. bakgrund förefallerdetta emellertidmot insatsernaFoUav1980till 1987ökadean- lägre avkastning i Sverige i fleraän andra länder.ge endelen FoU-kostnader
hänföraskan till ut-som

Tabell 2.15 Andel högteknologiskaländska produkter idotterbolag i från någrade OECD-länder.exporten
20 största svenskakon-

från 198720.6% till 1980cemema
22.6% Håkansson 1987

USA 37,2 26,2
Japan 35,4 25,1
Schweiz 28,8 27,0
Storbritannien 26,3 20,6
Frankrike 19,9 14,1
Västtyskland 18,4 15,9
Nederländerna 16,4 13,0
Sverige 15,3 12,7
Italien 12,2 10,2
Finland 10,0 6,1

Källa: SINDCOM

Förutsättningar för ökad ljusa förär den övriga industrinsvenskaexport
1990-talet. Framföralltunder gäller detta maskinindustrin, försom svarar
20nästan svensk Här importefterfråganväntas frånprocent deexport.av

fyra EG-ländema tillöka med 75 fram tillår 1996 tabellstora procent per
2.14.

bil- bilmotorindustrin,För och för 15 denprocentsom svarar ca av
totala svenska utsikternaär något osäkrare. Orosmoment förexporten,

industridenna dels den hårdnandeär konkurrensen från asiatiskade
bilfabrikantema dels de sammanslagningar EG°92 medföraväntassom
med längre serier kostnadselfektivareoch produktion följd. Dettasom
kommer ställa motsvarande krav på anpassning rationalise-ochatt stora
ring i bilföretagende svenska Volvo och SAAB.

Underleverantörema till bil- bilmotorindustrinoch väntas genomgå en
liknande utveckling i riktning färre och enheter utslagning-större medmot

följd.ar som

Slutsatser

Efter 1970-talets kriser står exportindustrin idag betydligt starkare. Några
huvudorsaker till inför 90-talet dockär att:oro
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Industrin koncentrerad produkterär på med låg tillväxttakt.

Basindustrin hafthar några goda efterår devalveringarna förutsätt-och
ningarna for fortsatt exporttillväxt är goda under forstaden hälften av
1990-talet. Basindustrin fortsätter utomordentligt viktig for Sveri-att vara

foroch 30 industrinsbåde förädlingsvärdetotalaprocentge svarar ca av
och den svenska Siktet bör inställt på ytterligareexporten. ökaattvara
förädlingsgraden framförallt i sågverken, for bibehållenmed konkur-att
renskraft kunna kravenmöta på högre löner och fordyringarandra av
produktionen. långsiktigFör planering inom näringen krävs också att
beslutande myndigheter i god tid förändringar i spelregler ochanger pro-
duktionsforutsättningar även dessa, långtså möjligt, präglassamt att av
långsiktighet.

Under den närmaste lO-års perioden kommer den snabbaste tillväxten i
världshandeln inomäga det högteknologiska området omfattande;att rum
datorer, telekommunikation och teleprodukter, övrig elektronik, läkeme-
del, instrument flygplan.och Inom dessa produktområden har svensk
industri relativt OECD mycket låg exportandel bakgrund demoten av
FoU-insatser Mycketgörs. tyder på industrin i Sverige inte fårattsom

avkastning i industriländema i genomsnittexporttermersamma som av
satsningar i FoU. Det angelägetär de svenska industriforetagen,att som
resultat Sveriges förhandlingar med EG, möjligheterav attges samma
deltaga i EGs FoU-projekt konkurrenterna inomstora EG. Dettasom
innebär de skall möjligheter påverka inriktningatt både ochatt ut-ges
formning projekten erhålla eller motsvarande vidsamt stödav samma
finansieringen.

I synnerhet den FoU-intensiva industrin ställer också krav påstora
tillgång till välutbildad arbetskraft. I nuläget efterfråganär i Sverigeen
större än utbudet. iDet nulägetär mycket siasvårt hur svenskatt om en
anpassning till friaEG 92s arbetsmarknad kommer påverka rörlighe-att

till frånoch Sverige. Den svenskaten skatteomläggningen är storav
betydelse för skapa bättre balans utlandet förhindraochatt mot atten en
fri europeisk arbetsmarknad leder till svårigheter behålla denatt mest
kvalificerade arbetskraften i Sverige. Den torde samtidigt underlätta

företagssvenska rekrytering välutbildad arbetskraft till arbeten i Sveri-av
Den låga arbetslösheten i Sverige borde rimligen också leda till vissge.

arbetskraftsinvandring främst från de sydeuropeiska länderna.

G-inzegrationenE innebär möjligheter för storföretagen svåra-stora -
för småföretagen.re

Enligt flertal studier bl Cecchini-rapporten och SIND 1989:ett 2 kom-a
EG-integrationen innebära möjligheter for tillväxtökad denatt storamer

lO-årsperioden.närmaste Detta gäller generellt för EG-ländema ävenmen
för länder står EG-blocket I SlNDs EG-rapportnära. SIND 1989:2som

Österrike.uppskattning EG-etfektema i dennapresenteras Av kanen av
Österrikedra slutsatsen den ekonomiska tillväxten ökari oberoen-attman

de landet förblir medlem i EFTA och inte fullt integreras EGmedutav om
status scenariot eller antingenlandet erhåller fullt medlemskapquo om
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fullständiggenomför anpassning till EG-marknaden.åtminstoneeller en
förutses bli fulltill tillväxten dock drygt dubbelt så högtTillskottet om

genomförs förmodafinns all anledninganpassning till EG DetBNP-tilI- att att3 tillTillskottet en
°/obli 0.7beräknasväxten uppskattning Sverige skulle i resultatliknande avseende utmynna somtotaltförsta ochåret i riktning.pekar sammaförsta åren35% de sex

Sverige och harsig EG EGbetydligt beroende änOsterrike Sverige äranpassar avavom mer
anpassningtill EG. Om Sverigesocksåinnebärvinna närrnande. Dettadärför på attettattmergenomförs beräknasinte anpassningsbördanrelativt ochförhandlingsposition EG är attmotO.3°/0 svagblitillväxten enbart

°/0.respektive 1.6 förstärkte1960-taletLiberaliseringen handeln underSverige.faller på av
handelsomfor-utsträckning deelfektema i änstörrehandelsskapandede

ordning l990-talet.för omvänd underemellertidtalardelande. Mycket en
kapacitet inom EG dels påfinns ledigidagdels på det attberorDet att

förekoms-idag olika ochinkomstnivåeroch ärstrukturdessa länders mer
fördelar därigenomkomparativa större.ten av

diskrimineras ellerSverige skulleriskenbedömningarOlika görs attav
skulleeffekterbehandling EG och vilka dettaofördelaktigröna aven

tid för slå igenom. Detförutses långEG-integrationen behövafå.kunna att
Ibrytasvåramarknads- och handelsmönster ärgamlapekas på attatt osv..
iofta dessa redanstorföretagen pekas påsvenskadiskussionen de attom

produktions-, och FoU-enhetermarknads-utsträckning etableratstor
varit osäkerheti första hand hainteEG. Bevekelsegrundema sägsinom

liggabehovet närahandelspolitiska framtiden,den attutan ensnarareom
Ut-anpassningar produktermöjliggöra lokalamarknad,större mm.av

eftersom påför Sverige, denvaritdärför godovecklingen ha ävensägs av
studiepubliceradnyligenöverlevnadsförrnåga.företags Isikt dessaökat en

förhållanden hapolitiskadock också1989: lL. IVA-PM sägsHåkansson
etablering FoU-företagensgäller de svenskaroll detspelat närstor aven

i företa-faktorerpolitiska förhållandenMedutomlands.enheter avses-
statliga åtgärderdirekt påverkasmindreomgivning, vilka eller avmergens

Sverige uppnååsikten bördelar dockMajoriteten bedömama att enav-.
storföre-möjligt. Medananpassning till EG-gemenskapen ärså nära som

optimismtillförsikt ärintegrationen med ochkunnatagen anseanses
blianpassning, skullesärskilteffekterna,vilkaosäkerheten utanstor enom

underleverantörer.mindre företag ochför
riskenuppenbartanpassningen till EG ökarinte klararSverigeOm av

negativt skulle dåbehandling.ofördelaktig Mestdiskriminering ochför
olikahandelshinder ochidag kännetecknasbranscherdrabbas de avsom

iindustri,högteknologiskaframförallt SverigesDitrestriktioner. hör som
utflytt-tillincitamentdiskrimineringssituation ökadekommer atten

fortsattaframtidsbranschema och derasproduktion och FoU. Förning av
forsknings-viktigt få deltaga i EGsutveckling det dessutomär storaatt

transportmedels-framförallt tillunderleverantörema,mångaDeprogram.
redanberoende denna, börbranscherindustrin och de är omnu seavsom

undersina huvudköpareför framtiden, för behållasina och planerahus att
Även undanröjer hotetanpassning till EG,svenskmed90-talet. somen

effektivaretillEG-integrationen ledadiskriminering, kan antas enom
svenskaföljd. Dehårdnande konkurrensproduktionsstruktur med som

därinsatsvaror köpa dessabilligare ochkrävakommerstorkoncemema att
förstärkas.själva överleva ochför kunnabilligast,de är att
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koncentrationen handelsblocken EG,för deMycket talar storatreatt av
i framtiden. Om SverigeStillahavsområdet blirNordamerika och större

GATT-förhandlingarnatill skulle brytaanpassning EG ochinte uppnår en
iviss risk Sverige hamnar bakvattnet definns det storaatt avensamman

handelsavtalenhandelsblocken kan dåblocken. göraDe stora omupp
sig efterövriga får dessa. Dessutomsinsemellan ländernaoch de anpassa

i kraft sin storlek kanrisk handelsblockfinnaskan det storaatt aven
fördelarhandelshinder,förhandla ömsesidiga dessabort att automa-utan

tillutanför blocken godo. I detta dettiskt mindre länderkommer mest
riskera bli diskrimineratutvecklingsscenariot Sverigenegativa skulle att

andra handelsblocken.inte EG, deendast även storautan avav
Även finnsframkallar hotbilder, detEG-integrationen än stör-ävenom

medföra.ekonomiska möjligheter den kananledning betona deatt somre
avregleringen medföra,positiva effekter, väntasMot bakgrund de somav

optimism införoptimism inom EG,skönjas alltkan större enennu
integrationsprogrammet i sig.lika viktig Detframtiden kan vara somsom

indu-sig till svenskaoptimism smittar denviktigt denna ävenär att av
strin.

från och de sydostasi-ökad konkurrens EGIndustrin mötaväntas en
produktomrâden.marknader ochländerna viktigaatiska på

framtidsbran-Sydostasien mycket målmedvetet påiNågra länder satsar
elektronikindustriinvesteringsgraden i ochdata-I Japan ärscherna. ex.

följdi övriga industriländerna. Dettabetydligt de ärhögre än stora en av
kraftfulltframtidsbranscher,långsiktig satsning påochmålmedvetenen

oflnternational and Industry MITI. UnderMinistry Tradebl.stödd av a.
förlorat marknadsandelar inte enbart Japan,Sverige80-talet har mot utan

maskin- ochgäller detta elektroNIC-länderna. Främstäven trans-mot -,
omstruktureringarportmedelsindustrin. Som nämndes kommerovan

fördär hårdnar de svenskainom EG till konkurrensenleda ävenattatt
företag förstärka sina posi-svenskaföretagen. klara detta måsteFör att

för före-framförallt förutsättningtioner i Sverige, utomlands. En attmen
förmodligen flytta visssikt de måsteskall överleva på är att atttagen

gälleri Sverige inte uppnårproduktion synnerhetutomlands. Detta enom
icke-diskriminering.med EGsamverkan garanterarsom

utländska företagförSverige inte intressant-
till godaproduktion utlandet, påensidigt utflyttande svenskt ävenEtt av

förmedföra negativa effekter den svenskasiktbevekelsegrunder, kan på
företagtotalt 1166 svenska1970-87 köptesbytesbalansen. Under åren

utlandsförvärvsutredningen syssel-företag.utländska I attangesupp av
i indu-betydligt snabbarei företag minskat änsättningsutvecklingen dessa

iSverige endast mycketdettastrin i sin helhet. En slutsats är attav
produktion.utländsk Motutsträckning förmått attraheramarginell ny

syfte främjavidta åtgärder iangeläget ävenbakgrund detdenna är attatt
anpassningi mycketmedlemsskap EG eller närainflyttning. svensktEtt en

strävandeutomordentligt viktigt led i dettaär ettett
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produktivitetsutvecklingen ofördelaktig.Kostnads- och är

ibetydligt snabbarekostnaderna1970- och 80-talen ökadeUnder hela
utgjordeKostnadskrisen 1975/76i konkurrentländer.Sverige våraän en

försökaFörlorade marknadsandelar. Förtill industrinshuvudorsak att
1970-fyra underförhållande devalverades kronan gångerändra på detta

tillfällen, vilketsjönk vidrelativa kostnaderna dessa80-talen.och De
tillDevalveringarna intebasindustrin. ledde dockframförallt gynnade en

i Sverige, denna harkostnadsutvecklingstakt ävenpris-sänkt och utan
inom OECD ochmarginal överstigit genomsnittet80-talet med bredunder

Kostnadsutvecklingen har dockviktigaste konkurrentländer.i Sveriges
produktivitetsutveckling. Istället har dennainte föranletts snabbareav en

inteSverige i konkurrentländeri vårai takt änutvecklats långsammare
utan svenska1982-88, då denunder årenunder 1970-talet, ävenendast

vid jämfö-ytterligare några procentenhetertillverkningsindustrin tappade
med all säkerhetför hela OECD. EG92 kommergenomsnittetrelse med

EG-företa-inomproduktivitetstillväxtytterligare förstärktinnebäraatt en
kraftiga rationaliseringar ochtvingas tilleftersom dessa kommer attgen,

sammanslagning-föranledda nedläggningar ocheffektiviseringar bl.a. av
eftersläpningenföretagen intekrav på de svenskaställerDetta stora omar.

SverigeDevalveringarnaförstärkas under 90-talet.ytterligareskall ettgav
oljeprisfalletytterligare förstärktes och sedankostnadsförsprång avsom

efter-efter god1985,amerikanska dollarns nedgångförlängdes den enav
följdtillför produkter utomlandsprisutveckling svenskafrågan och av

förbrukattill delKostnadsförsprånget ävenhögkonjunkturen. är stornu
nivå underfortfarande ligger högre äni företagen påvinstnivåerna enom

sig kostnads-Sverige ånyo80-talet och tycks närmaförsta åren påde en
högkonjunktur,fördröjas fortsattkris. Effekterna denna kan menenavav

produktivitetstill-uppbromsning. snabbarevid Enbli uppenbaratorde en
sikt stabilt förhållande mellanpåSverige liksom etablerandetiväxt ettav

90-naturligakostnadsutveckling skäl tvåproduktivitets- och utgör avav
överhettning under demålsättningar.viktigaste Den senastetalets som

rationali-incitamentföretagen ökadearbetsmarknadenpräglat attåren ger
produktivitetsut-med förstärkteffektivisera sin verksamhetoch ensera

flyttasamtidigt incitamentenförstärkerveckling följd. Den att pro-som
skatteomläggningen innebär ökadeaviseradeduktion utomlands. Den

därför kunna läggareallönetillväxt och tordetill positivmöjligheter en
löneutveckling. Huruvida svenska löne-dentillgrunden långsammareen

i konkur-nedbringas till den vårakunnaprisutvecklingen kommeroch att
konjunkturutvecklingen under de närmastefrämst pårentländer beror

möjlig kommerdevalvering intebakgrund ettåren. Mot att ansesen nyav
finanspolitiska åtstram-på bådeefterfrågetryck ställa kravfortsatt högt att

Återhållsam-arbetsmarknaden.pååterhållsamhet aktörernaningar och av
nivåcentralpåvisas arbetsmarknadensinte endastmåste dåhet parterav

löneutvecklingendelföretagsnivå, eftersom avgörandepåävenutan aven
bestäms där.
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produktivitets-3 bättreVägar mot en

tillväxt

produktivitetstillväxten 1970- och l980-talenDen låga under har accentu-
kring ekonomisk tillväxt. jämnproblemen vad skapar Hög ocherat som

i industriföretagen devalveringamalönsamhet de svenska sedan 1981 och
inte givit effekt i form produktivitetstillväxt.1982 har ökadännu av

Industrins investeringar först tidigarehar ökat under de åren, harsenaste
varit kapacitetsutnyttjande för produktionstillväx-det ökat ståttett som
Inför 1990-talet produktivitetstillväxt för intekrävs ökadten. att ut-en

levnadsstandardsförbättringarför ska bli mindre och Sverige skarymmet
efter övrigahalka Europa.

finna produktivitetVilka vi mellan och investeringarsamband kan då
industriföretagen förklara skillnaderVilka faktorer kan i i produkti-andra

redovisas flera olika studiervitet kapitel resultaten produk-1 detta av av
tivitetssamband.

första industriföretag iavsnittet analyserar alla storleksklassenI det
identifieras identiska tidspe-20- 999 anställda har kunnat undersom som

rioden i olika produktivitetskatego-1978 1986. Företagen har grupperats-
rier bruttovinstandelsklasser för möjlighet skillnader istuderaatt attge
utvecklingsmönster produktion sysselsättning. Orsaksför-vad gäller och
klaringama diskuteras investeringsskillnader, olikahär dels delsärsom
företagsekonomiska faktorer.

tredje avsnitten företa-andra och det studeras sambanden mellanI det
investeringar produktivitet, och tillväxt ingående.och lönsamhetgens mer

materiella investeringarna, investeringar ibehandlas de medanFörst
efterföljandeforskning utveckling diskuteras i delkapitlet.och det Företa-

samtliga industriföretagingår i båda studier meddessa är änmergen som
följas50 anställda har kunnat mellan 1978 och 1986.som

studien refereras omfattar företag 100avslutande med mellanDen som
försäljningföretag till storlek499 anställda. Dessa har nått påoch upp en

småföretagens storföreta-fördelarantal anställda där däroch avtar, men
skalfördelar inte policyperspektiv kan konsta-nåtts. Urännu ettgens man

frånstorföretagen lever liv är svårt påverkaett atttera att eget som
företagen oftasida. de medelstora behöversamhällets Det är små och som

småföretagens situation betydligt känd,samhällets stöd. Av dessa är mer
blivit Viföretagen har bortglömdmedan de medelstora något av en grupp.

skillnader hög- lågproduktiva medelstora industri-har studerat mellan och
marknadsin-företag faktorer ledningsstrategi, produkt- ochvad gäller som

personalsammansättningriktning, inblickDetta i olika produk-mm. ger
faktorer vilka i flera falltivitetspåverkande frånkan påverkas sida.statens
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Produktiviteten avgörandeär

följande avsnitten vi företagI de skall analysera antal vitre ett stort som
följakunnat tiden 1978-86. olika förunder De sorterade påär sätttre att

möjliggöra frånstudier materialet olika förstautgångspunkter. I denav
företagen efter bruttovinstandel,delen sorterade i efterär den andra

genomsnittlig investeringskvot perioden tredjeunder och slutligen i den
efter genomsnittlig Materialet finns fyraFoU-kvot. uppdelat på olikaäven
branscher. Verkstadsindustri, VerkstadsindustriDe är utan transportme-
delsindustri, industrilätt industri Vidare deña-alla värdenärsamt tungVerkstadsindustri SNI

38, Verkstadsindustri förterade med producentprisindex hela industrin 1980med basår.ex- somklusive transportmedels- Genomsnittsvärdena viktade varje företag vikt.är så haratt sammaindustri SNI 38 exkl.
384, lätt industri
31 +32+33+342+
355 356+ 39, in- Vad krävs fdr lönsamhet+ tung
dustri SNI 2 341+ +
351+352+353+354+ Avsikten med den här delen undersökningen företagär studeraatt somav
36+37. haft olika utveckling avseende bruttovinstandel perioden ochunder analy-

förklara skillnadernaderas beteende detta kan i lönsam-samtsera se om
hetsutveckling. Vidare sysselsättningsförändringarkommer och produk-
tionstillväxt studeras.att

Bruttovinstandelen bruttovinstens förädlingsvärdet ochandelanger av
förmågabild industrins täcka sina personal-kostnader utöverattger en av

Förädlingsvärdet i bruttovinstandelkostnaderna. kan alltså delas in och
Bruttovinsten kapitalkostnader avskrivningar.löneandel. skall täcka och

företagmaterialet ingår 1718 med 20-999 anställda varit möjligaI som
följa perioden företag tillkommitunder 1978-86. avgått ellerDeatt som

perioden alltför kraftigt inte medtagits.under eller omvandlats har Brut-
tovinstandelen för 1978 1986 varefter företagen respek-har beräknats och

femtive delats in i olika bruttovinstklasser. position 1978år Företagets
1986 ligger till för gruppindelning 20,och grund med klassgränsema 25,en

0 ingående förklaring gruppindelningen finns i10 och Enprocent. mer av
appendix.

förenklaFör analysen har vi valt koncentrera fyra bredarepåatt att oss
grupper.

företagBland de vi finnsvalt studera bestårattgrupper en som av som
legat högsta brutzovinstklasseni både 1978 och 1986, därförden benämns

innehåller företagll. Denna 262 68 stycken eller 26grupp grupp varav
tillhör industri. hela materialet industri 13I utgörprocent tung tung

och alltså överrepresenterad här domine-är på något sättprocent utan att
industri för ungefär likaVerkstads- och lätt del vardera.storra. svarar

företag ökat bruttovinstandel klasserbestår tvåEn singrupp som av som
eller fler; den ökande företag.Den består 346 Värt atts. gruppen. av

för företag samtliga företagden här 1978 hadeärnotera attgruppen av en
bruttovinstandel lägre 20 1986än det bara 16procent. procentsom var var

bruttovinstandelhade lägre 20 och hade 1978än dessaprocentsom en en
negativ bruttovinstandel. företag sigDet således arbetatär som upp enur

situation.svår
företag legat kvar klass ellertredje ökatEn de iärgrupp som samma en

denklass; stabila Vi har valt inkludera de ökatatts. gruppen. som en
i eftersom industrinklass den här helhet haft ökninggruppen som en av
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bruttovinstandelen med 10 procentenheter perioden. Viunder antarca
alltså företag ökat klass i princip följthar industrins allmän-att ett som en

resultatförbättring. Detta den företagär med 923största ellerna gruppen
54 de studerade företagen. Detta är komma ihåg.värt Merprocent attav

hälften de studerade Företagenän har stabil bruttovinstandel underav en
nio år.

Slutligen företaghar bruttovinstandel minskaten grupp av vars en
klass eller under perioden; den minskande Det 449ärmer s. gruppen.
företag eller 26 de undersökta. En del företagdessaprocent storca av av
hade 1978 relativt utgångsläge. Bland finnsså 40ett gott annat procent av
de företag 1978 låg i bruttovinstklassenden högsta i dennasom grupp.

Dålig produkti zetsutveckling

Produktivitet förädlingsvärde/sysselsatt bruttovinstandeloch BVA är
begrepp närbesläktade. Skillnadenär ligger främst i i brut-attsom man
tovinstandelen hänsyn till personalkostnadema. eftersomMentar perso-
nalkostnadema sysselsatt inte skiljer sig mycket företagoavsett ettper om
går dåligt eller bra, bör vi kunna iaktta ungefär förändringar församma
produktiviteten för bruttovinstandelen.som

visar sigDet också produktivitetsutvecklingen följer förändringarna iatt
bruttovinstandelen företagväl. De hafthar ökade bruttovinstandelarsom

hafthar också mycket god produktivitetsutveckling +4,9 procenten per
företagenår, medan stabila vinstandelarmed haft produktivi-en mager

tetsförbättring +1,7 år. Det allvarligt eftersomär sist-deprocent per
nämnda företagen 54 företagen.utgör de studerade Slutligenprocent av

företagenhar sjunkandemed lönsamhet fått försämrad produktiviteten
perioden.under

Ökande vinstandelar följs volymökningarstoraav
förändras i vinst-inte självklart produktionsvolymen takt medDet är att

vinstmaxi-marknadsekonomi företagen enligt teorinutvecklingen. I ären
medför inte tiden vill Vid produktiondet de helamerande växa.attmen

vinstförbättringarna företagenskapas dåkan demånga störstaav varor
nisch vilket innebäraväljer viss marknaden, kanpåatt satsa tornaven

företag.produktionsnedskärningar sidan 81 i avsnittet medelstorase om
viktiga volymtillväxtfall skalfördelama så absolut nöd-1 andra ärär att

för företaget vinstutveckling. sistnämn-vändigt skall uppnå god Detatt en
till blirfallet vanligaste speciellt hänsyn detda bör det tar attomvara man

varför förde-fram produkter, dessa kostnader måsteallt dyrare att ta nya
fram-Produktionsutvecklingen periodenlas allt volymer. underpå större

går tabell 3.1.av
stigande vinstandelarFöretagen med hafthar den bästa volymutveck-

lingen med +33,9 företagen i lika11 nästanprocent, stormen grupp en
produktionsökning. Gruppen lönsamhetsmässigtmed de stabila företagen
har haft relativtockså volymökning 20,3 företa-medanstor procent,en ,

sjunkande vinstandelarmed fått kraftigahar volymminskningar ipågen
genomsnitt 16,1 Sammanfattningsvis kan vi konstatera föräd-procent. att

29-0464-
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1978- 1986.förädlingsvärdet3.1 ProcentuellaförändringarTabell av
industrinHela

BVA-
84/85 85/86 78/8681/82 82/83 83/8479/80 80/8178/79grupper

6,0 2,2 6,3 31,10,0 0,3 9,01,37,5Grupp 11

Ökande 33,95,3 5,0 1,8 70,0 1,3 114,0 1,2
20,32,7 0,2 3 22,4 7,21,9 0,4Stabil 6,7

-7 3 -l6,l-8,5 -2,7 1,3 -3,40,2 -0,33,9Minskande

precis viriktning vinstandelarnasig ilingsvärdet rör somsomsamma
skulleinledningsvis de göra.antog att

produktionsföränd-enskilda vittnarårenUtvecklingen deöver attom
material innebärkonjunkturläget väl. För vårtföljerringar det allmänna

helahaft produktionstillväxt, överhardedet settatt som engrupper
minst lågkonjunk-högkonjunkturår underochunderperioden, växt mest

forTillväxten har dessaminskat.devissa --år harturår under o.m.
Anmärkningsvärt1983 och 1986. ärframförallt mellanskett attgrupper

frånutvecklinghaftvinstandelar harsjunkandeföretagen med svagen
fått dåligdevalveringsåtgärdernaframåt, och således1982 och trots en

produktionsutveckling.
viproduktionen med detochdelhurStuderar stor menarav -

olikaför destudiens företag stårproduktionen gruppernasomsom -
inträffarinte underförändringarsigvisar det några störrebidrar med, att

vinstandelarföretagen minskandefrånsett med9-årsperiod, tapparatten
tabell 3.2.del seen

1986.i 1978ochProduktionsandelar3.2Tabell procent
industrinHela

BVA-
19861978grupper

Ökande 21,217,9
59,3Stabil 55,7
19,5Minskande 26,4

sin andellönsamhetsförbättringar ökaderelativamedFöretagen pro-av
förProduktionsandelen medprocentenheter.duktionen med 3,3 gruppen

till 59,3från 55,7stabila företagenlönsamhetsmässigtde procentsteg
företa-Följdriktigt förlorade3,6 procentenheter.meduppgångprocent, en

produktio-totaladenlönsamhet 6,9 procentenhetersjunkandemed avgen
produktionen såledesdel ägermycketVi kan konstatera storatt avennen.

anmärkningsvärda förskjut-stabila vinstandelar.företag Ingai medrum
sjunkandeföretagen mediakttasi produktionen kan ävenningar om

andelsmässigt.förlorat delvinstandelar har en

nyanställerföretagenlönsammastabilt mycketDe

vinstutveck-följdeproduktionsförändringarnakunde studera hurOvan
alltför arbetsbesparandei bruktekniklingen. Om inte den togssom var
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bör kunna förmönster sysselsättningen. Företagen medse samma
ökande vinstandelar de stabilt mycket lönsamma företagen,samt har
emellertid haft avsevärd volymtillväxt. Det betyder ide störreatten
utsträckning övrigade företagen iän studien har skaffat sig arbetsbespa-ny
rande teknik, vilket i viss mån bör ha motverkat det arbetskraftsbe-stora
hov produktionsutvecklingen medfört.har I tabell 3.3 redovisassom sys-
selsättningsförändringarna under perioden.

Tabell 3.3 Procentuellaförändringar i sysselsättning1978- 1986.
Hela industrin

BVA-
78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 78/86grupper

Grupp 2,8 3,7 0,811 0,2 2,8 1,0 1,0 14,2

Ökande 1,8 1,6 3,9 -6,1 1,2 0,4 0,8 -0,8 13,5- - -Stabil 1,9 1,9 -0,8 -2,2 -0,8 1,9 0,6 -1,2 1,2
Minskande 3,4 2,8 3,61,5 -2,2 -0,3 -0,4 -0,6 2,6- - -

Sammanlagt under perioden minskade sysselsättningen med hela 13,5
i genomsnitt för företagde bruttovinstandelar änprocent stegvars mer
Samtidigttrenden. volymerna iavsevärt. Företagen stabilasteg gruppen

ökade sin sida arbetskraftenå med 1,2 företagenmedan medprocent
sjunkande vinstandelar minskade procentantalet anställda med 2,6 De 2De företag lön-som av

samhetsskäldog undersistnämnda företagen borde givetvis ha kunnat dra på arbetsstyrkan iner perioden finns inte med ibetydligt utsträckning facto gjorde.större än vad de En kraftig syssel-som den här studien. Annars
sättningsökning har haftdäremot 14,2ll procent. Det kan hadegivetvisverka siffran bli-grupp

vit betydligt störreförvånande eftersom företagennågot med ökande vinstandelar klarade av
lika produktionstillväxt, minskning arbetskraften.stor trotsen en av

Sysselsättningsnedskärningar tillsammans med produktionsök-stora
ningar skapade den goda produktivitetsutveckling företagen ökatsom som
sina vinstandelar Personalminskningarnauppnått. genomfördes framför-
allt mellan 1979 och 1983 då investeringskvoten hög se undervar mer

rubrik. Efter 1983nästa har sysselsättningen i stilla.legat Grupp 11stort
har sysselsättningen samtligaökat år oberoende den allmänna ekono-av
miska utvecklingen. Det pekar på hög lönsamhet under längreatt en en
tidsperiod till inteleder bara produktionsstegringar tillocksåutan en- -

arbetsstyrka. Samtidigtstörre sysselsättningstillväxten förklaringär tillen
den produktivitetsutvecklingen.magra

Några anmärkningsvärda förskjutningar i sysselsättningsfördelningen
mellan har inte skett se tabell 3.4.grupperna

Tabell 3.4 Sysselsättningsandelari 1978 1986.ochprocent
Hela industrin

BVA-
1978 1986grupper

Ökande 22,4 20,0
Stabil 53,4 55,7
Minskande 24,3 24,4
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sjönkvinstandelarFöretagen med ökandeförSysselsättningsandelen
Samtidigt ökadetill 20,0perioden med 2,4 procentenheterunder procent.

till 55,7från 53,4sin andel alla sysselsatta,stabiladen procentavgruppen
stilla lönsamhetsmäs-låg for medimedan den stort settprocent gruppen, perioden,förskjutningar har skett undersjunkande företag. Desigt som

från denutsträckning fönsarbetskraft i viss övermedförthamåste att
stabilatill denökande gruppen.gruppen

investeraRäcker det att
teoriekonomiskförutsätts inommaskineri byggnader ochInvesteringar

indirekt lönsamhe-ökaproduktiviteten och därmedförbefrämjandevara
genomsnittligabruttovinst och denmellansambandenanalysVårten. av

antagande. Gruppendettaperioden stöderunderinvesteringskvoten av
högstahade denbruttovinstandel, lstabilhögföretag med mycket grupp

ordning,följd i ochinvesteringskvotengenomsnittliga tur gruppenav,
bibehållit nivånbruttovinstandel,sinföretag ökatmed gruppen somsom

lnvesteringskvotenbruttovinstandel.haft minskandeoch ensomgruppen
genomsnitt 20ibruttovinstandelstabilhade högför vargruppen som
genomsnittligövriga hadeperioden medan deunderprocent grupperna en

sist-Skillnaden mellan deoch 15mellan lO treinvesteringskvot procent.
liten.relativtnämnda vargrupperna

perioden. Inves-industrin underinom helautvecklingenvisasfigur 3.1l
förändringarvaraktigastabil.relativt Inga störrevaritharteringskvoten

stabilhögmed hållalyckatsföretagGruppen atthar ägt ensomavrum.
övrigasvängningar deänuppvisat något störrebruttovinstandel har grup-

uppvisarbruttovinstökandeföretag hadesamtidigt de som ensomperna
1980-81.i investeringskvotenpuckelen

industrin.Helainvesteringskvot.Figur 3.1
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ökandehadeför företageninvesteringskvotenredovisasfigur 3.2I som
denföretagen inomtydligt tungabruttovinstandelar. Här attmanser
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Även investeringarnaövrigaavvikit från deindustrin har omgrupperna.
tidverkstadsindustrin underindustri ochinom lättnågothar ökat samma

igenomindustrin slårökningen inom denkraftigaså det denär tunga som
undersökningartidigareVi frånindustrin.för hela attpå kurvan vet

bruttovinstandelindustri medinomför företaginvesteringskvoten tung en
framför kraftigallt1980-81. Det ärmycket hög20under procent envar

inves-ligger bakomindustrinstrukturrationalisering inom den tunga som
teringspuckeln.

Ökande delbranscher.industrin ochHelaInvesteringskvot.Figur 3.2 grupp.
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uppvisar möns-bruttoinvestering sysselsattvisas ettfigur 3.3l somper
stabilmed högGruppeninvesteringskvoten.hosdetliknande settter

så mycketgenomsnitt dubbeltiinvesterade nästanbruttovinstandel som
deinvesterade änstabila företagmedGruppenövrigade mergrupperna.

till debruttovinstandel. Avståndetsinminskatellerföretag har ökatsom
tidsperioden.ökat underbruttovinstandel harsinFöretag minskadesom

stabilmindrehaftbruttovinstandel harsinökadeföretagDe ensom
delO äninvesteratgenomsnitt har deiutveckling procent mercamen

framför allt underbruttovinstandel. Detsinföretag minskat varsom
finnsökningenprocentuellainvesterade. Den största1980-81 desom
medsysselsattinvesteringarnaverkstadsindustrin 1979 då steginom per

ökningenabsolutanivå medan den störstalågfrån mycket80 procent en
industrin.återfinns inom den tunga

tillökandehos deninvesteringskvotenipuckelnSlående är gruppenatt
delEnsysselsatt.bruttoinvesteringföri kurvandel saknas avperstor
föräd-kraftigtpåverkasinvesteringskvoteni attförklaringen ligger att av

Förädlingsvärdet1980.niosjönk medför den procentlingsvärdet gruppen
föll.investeringarnanivå 1982 dåungefärpåfortfarande kvarlåg samma

inomhögainvesteringarna dessa årfaktumLikafullt kvarstår det att var
särskilt inomochsin lönsamhetökade tungindustrinden del somav

industri.
understabilt mycket lönsammaföretagblir deSlutsatsen att som var

övrigaövriga. Hos deinvesterat änperioden harhela vargruppernamer
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Figur 3.3 Bruttoinvestering sysselsatt.Hela industrin.per
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skillnaderna relativt små investeringsbeteendetoch likartat. Det ärvar
främst företagen inom den del industrin har ökat sin bruttovinst-av som
andel har haft annorlunda beteende investeringskvotermed höga iettsom
början l980-talet. Detta kan emellertid inte förklara hela skillnaden iav
utveckling eftersom de under perioden inte skilt sig anmärk-resten av
ningsvärt frånmycket den stabila fråneller företaggruppen gruppen av

minskandemed lönsamhet. Investeringar i maskiner och byggnader inteär
förklaringenden enda till framgång, i form produktivitetstillväxt ochav

lönsamhetsförbättringar, det nödvändigtär tillhänsyn andrautan att ta
faktor. Tänkbara förklaringar kan skillnader i marknadsförutsätt-vara
ningar, produktionsmetoder, marknadsföring forskningoch utveck-och
ling. sistnämnda faktorernaDe två kan också investe-typses som en av
ringar, inte investeringskvoten.de utslag imen ger

Investeringar föroch deras betydelse produktivitet och lönsamhet kom-
behandlas utförligt fram ilängre kapitlet se sidorna 57-64.attmer mer

framgårDet material förädlingsvärdetvån ökat för desnabbareattav
företag har ökat bruttovinstandelen för övrigaän de samtidigtsom som
sysselsättningen minskat kraftigt. Investeringar i ickemateriella resurser

inte ingår i investeringsstatistiken spelar här roll.storsom en

Stigande kapizalintensitet ökarnär vinsterna

Kapitalintensiteten anläggningstillgångar/antalet sysselsatta är måttett
stiger tiden, iöver takt med realkapitalstocken ökar. Om deattsom

slutsatser gjordes i föregående avsnitt kapitalintensi-stämmer måstesom
stigitha mycket för företagde hafthar lönsamhetsutveck-godteten som en

ling mindre föroch övriga.de
kapitalintensitetenAnalys bekräftar företagen ökat sina brut-attav som

tovinstandelar relativt mycket, har investeringarpå led isatsat ett attsom
lönsamheten.öka dessa företagFör kapitalintensiteten med 40översteg

perioden.under Betydligt mindre har ökningen varit för företagenprocent
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20med drygakapitalintensitet har ökatstabila vinstandelar,med vars
10 procent.minskande vinstandelar +för företagen medochprocent,

mycketdenkapitalintensiteten ärnivån påStuderar attser manman
beror påför övriga Detför deän att tungllstörre grupperna.grupp

påocksåföretag i dennarelativt mångaindustri har attmengrupp,
mindre del harmaskinpark enmodernareharföretagen i ll engrupp

kapitalintensiteten kun-kraftiga tillväxtavskrivas.hunnit Den somav
medförtbruttovinstandelar, harmed ökandeför företagen attiakttanat

perioden likaföretag vid ärför slutetkapitalintensiteten dessa stor somav
branschnivåkapitalintensitet. Påföretagenslönsamhetsmässigt stabilade

varit likartad.utvecklingenhar
kunde göraskapitalintensitet styrker de slutsatseriFörändringarna som

bidra-investeringarna harNämligeninvesteringarna analyserades. attnär
höja produk-indirekt ocksådärigenomochvinstandelamagit till ökaatt

tiviteten.

vinstfêjrbättringarnaförklarakapitalrationaliseringKan

sig påkoncentreradiskuterar lönsamhet brukarTraditionellt när manman
vilka faktorerproduktionskostnader, ärprishöjningar och sänkta som

lönsamhets-början åttiotalet kom andravinstmarginalen. Ipåverkar av
nämligen olikai sättfaktorer i förgrunden debatten, utnytt-påverkande att

kapitalbindningen i kund-minskaeffektivt. Genomkapitalet attmer
ef-utnyttjas kapitaletfastigheter,lagerhållning, maskiner ochfordringar,

variablerhöjs. materialet kan tvåomsättningshastigheten Ifektivare och
ivarulageromsättningshastigheten. Lagerkvotenpåverkarstuderas som
ianläggningstillgångaranläggningskvotenomsättningen samtprocent av

inte förändratsanläggningskvotenEftersomomsättningen.procent av
redovisas inte här.perioden den närmareundernämnvärt

Lagerkvoten allt lägre

manufacturingflexibleFMSproduktionsmetoderGenom sy-somnya
datorbaseradejust in time JIT ochtidstyrda leveranssystemstem,

kapitalbindningen i lager. Dettaväsentligt minskakanlagersystem, man
redovisas i figur 3.4.vilkenlagerkvoten,förändringenillustreras avav

24,1och12,3perioden med mellanföll under procentLagerkvoten
haft godföretag harFör deolikaför deprocent ensomgrupperna.

därigenomochminskat avsevärtlagerkvotenlönsamhetsutveckling har
Nettoeffekten den sänktaomsättningshastigheten.höjabidragit till att av

till 0,5beräknatsvinstandelar harför företagen med ökandelagerkvoten
bråkdelkapitalet; alltsåavkastningen det totalapåpåprocentenheter aven

Även bruttovinstan-fallandeför företagen medvinstökningen.totaladen
positivutsträckning. vissEni mindreminskat,lagerkvotendelar har men

för dennakonstaterasomsättningshastigheten ocksåkaninverkan på
grupp-

utveckling la-ungefär motsvarandehaftVerkstadsindustrin har men
nämligenfinns dock,skillnadmärkbarEn attdär högre.gerkvoten är

sjunkit medvinstandelar endastminskandemedför företagenlagerkvoten
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Figur 3.4 Lagerkvot 1978- 1986.Hela industrin.
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7,4 medan företagen ökat sinprocent relativa lönsamhet har haftsom en
minskning lagerkvoten på hela 31,1 Det står därmedav klartprocent. att
lagerkvoten verksamt bidragit till höja omsättningshastighetenatt och-därigenom också förbättra lönsamheten för samtliga Störst inver-grupper.
kan har den fallande lagerkvoten haft företagpå ökat sin lönsamhetsom
vilket har positivt bidrag på drygtgett ett l procentenhet till avkastningen
på kapital,totalt och på den stabila Betydligt mindre blevgruppen.
effekterna för företagen sjunkandemed vinstandelar.

Sammanfattning och slutsatser

I detta avsnitt har vi kunnat följa företag1718 med 20-999 anställda
under nioårsperiod. Företagen delades in i fyra Gruppenen medgrupper.
företag har haft ökade vinstandelar, med stabila vinstande-som gruppen
lar, med minskande vinstandelar med stabiltgruppen samt gruppen myc-
ket lönsamma företag.

Syftet undersöka samband mellanatt lönsamhetsutveckling ochvar ett
antal viktiga strukturella variabler såsom produktivitet, sysselsättning och
förädlingsvärde. Dessutom söka finna orsakerna till lönsamhetsföränd-att
ringarna.

Produktivitetsförândringama följde lönsamhetsutvecklingen väl. Således
hade företagen med ökande vinstandelar den bästa produktivitetsutveck-
lingen med 4,9 år. Sämre utvecklingenprocent för de övrigaper var
företagen. Exempelvis hade de stabilt mycket lönsamma företagen en
produktivitetsförbättring på blygsamma 1,7 år.procent per

Produktionen har följt vinstutvecklingen. företagenBåde med ökande
vinstandelar och företagen med stabila vinstandelar har ökat sina volymer

specielltavsevärt, förstnämndade + 34 procent. Samtidigt har företagen
sjunkandemed lönsamhet haft rejäl volymminskning -16 procent.en

Sammantaget innebar det dock inga förändringar i olikadestora grupper-
Årandelar produktionen. 1986 stod de stabila företagen förnas av närma-

60 och de hade likaprocent, nästan del vid periodensre början.storen
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produktionsutvecklingenTrots sysselsättningsförändringarnablev små.
Företagen med ökande vinstandelar minskade sindock arbetskraft med
13,5 Det förklaring tillär produktivitetsförbättringarna förprocent. en
dessa företag. Gruppen stabiltmed mycket lönsamma företag ökade där-

sysselsättningen. Det pekar på hög lönsamhet under tidemot lång inteatt
bara volymökningar också sysselsättningstillväxt. Samtidigtutanger ger
ökningen i sysselsättning i den förklaring till den begränsadegruppen en
produktivitetsförbättringen. Både i början slutetoch perioden stod deav
stabila företagen för huvuddelen sysselsättningen 56 1986.procentav
Tvärtemot vad skulle kunna har inte företagen minskandemedtroman
vinstandelar minskat sysselsättningen nämnvärt.

Man kan konstatera har sambandinvesteringar med bruttovinst-att ett
andel. företagDe har den högsta bruttovinstandelen under hela peri-som
oden också investerarär de klart övrigaän de Företa-som mer grupperna.

med ökande vinstandelar investerar något andel förädlings-störregen av
värdet de stabilaän med och minskande vinstandelar, till del beroen-stor
de tillfällig ökningpå investeringarna i början l980-talet. Analysen av av
på branschnivå styrker slutsatsen. Skillnaderna i storleken investering-på

emellertidär små, därigenomoch kan inte helt förklaraoch hålletarna
lönsamhetsutvecklingen och därmed indirekt produktivitetsutvecklingen.
Förklaringen ligger naturligtvis i finnsdet faktorerandra ocksåatt som
påverkar lönsamhet och produktivitet.

Förändringarna i kapitalintensitet styrker de slutsatser kunde görassom
investeringarnanär analyserades, nämligen investeringarna bidra-haratt

git till vinstandelarnaöka och därigenom indirekt också höjaatt att pro-
duktiviteten.

Frågan ställdes också kapitalrationalisering kan förklaringom vara en
till lönsamhetsförändringar. Sammantaget den faktornhade relativt liten
inverkan under perioden, procentenhets tillskott till avkast-mestsom en
ningen på det totala kapitalet for de stabilt mycket lönsamma företagen.
Orsaken till kapitalet har utnyttjats effektivare fallitatt är lagerkvotenatt

perioden.under

Investeringar ökar produktiviteten
Vi skall närmare studera långsiktiga effekter investeringar i maskinernu av

anläggningaroch produktivitet,på lönsamhet och sysselsättning
Undersökningen omfattar företag1157 flermed 50än anställda som 3 har beräknatsKvotenvarit möjliga följa under perioden 1978-86. företagDe ingår iatt som för varje år, sedanhar ettstudien utgjorde 1986 57,5 totala företagantalet i storleksklas-procent av förmedelvärde hela peri-

liggeroden skapats.Detocl. hade 86då antalet anställda i klassen.procentsen av för indel-grundsom enFöretagen efter sinär ordnade genomsnittliga bruttoinvesteringskvot fyraning i kvar-grupperperioden,under dvs. investeringartotala inklusive företagsköp, andel tiler ungefärmed 25som pro-
företagen i varjecentförädlingsvärde. avMaterialet god möjlighet studera företaghurattav ger en varefter förmedelvärdenmed hög investeringskvot skiljer sig från företag mindremed benägenhet varje kvartil beräknats

investera. Vi i förstahar valt första kvartilenhand studera variabler, förädlings- den haratt att sex
högstainvesterings-denvärde, sysselsättning, produktivitet, bruttovinstandel, avkastning totaltpå fjärdekvoten och den har

kapital och avkastning på kapital.eget den lägsta.
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företagVarför investerar ett
iinvesteringar bådepåverkafaktorer kan tänkasmängdfinnsDet somen

ekonomiskapåvinegativ riktning. Här skall koncentrerapositiv och oss
vissa samband.påvisavi förväntar kunnafaktorer där oss

positiv riktning.investeringar ifaktorer påverkaDessa antas
likviditetHög-

vinstframgång ochTidigare-
kapacitetsutnyttjandeHögt-

försäljningFörväntningar ökadom-
Önskemål produktionenkvalitet iflexibilitet och högom-

marknadenpåKonkurrens-
Rationaliseringsbehov-
Låg real ränta-

krediter.tillgång påGod-
i flera olikaInvesteringar uppdelaskan typer.

kapacitet företag när-för utöka närskerExpansionsinvesteringar ettatt
kan påver-förväntar sig detta. Dessagörasig kapacitetstaket eller attmar

kapaci-förväntningar vinster, högttidigare vinster ochpositivtkas omav
försäljning påverkasmedan deförväntningar ökadtetsutnyttjande och om

kapacitetsutnyttjande och avsätt-vinst, lågtfaktorer lågnegativt somav
ningssvårigheter.

produktionen ochför effektiviseraRationaliseringsinvesteringar sker att
rationaliseringsbe-positiv riktningiproduktiviteten. påverkasDeöka av

kvali-flexibilitet ochönskemålmarknaden ochkonkurrens påhov, omav
kapitalriskvilligt och högtriktning brist påi negativDe påverkastet. av

ränteläge.
utrustning. kanutsliten Deforsker ersättaErsättningsinvesteringar att

kapacitets-kapitalkvot medan lågtföretag med höginomstörreantas vara
negativ riktning.iutnyttjande verkar

skillnader mellan investeringsnivåerKlara

låginvesterande företag. Deskillnader ochfinns tydliga mellan hög-Det
produktivitet,högrehöginvesterande genomgåendehar så gott som en

anställda.förädlingsvärde också i antaloch störreärstörre termer av
Övriga höginveste-skillnader. medvariabler visar inte lika klara I gruppen

industri. Såsig finna andel ärföretag kanrande vänta stor tungattman en
fallet. industrin 30 dendelvis utgörDen procenttunga somgruppca av

hela industrin. Det ärden l7investerar medan utgör procentmest av
för sig för inte dravarje industrideldärför nödvändigt på attatt se var

redovisa skillnader mellanvi inleder ändå medfelaktiga slutsatser, attmen
investeringsgrupperna i industrin helhet.som

för helaperiodenutvecklats underproduktivitetenfigur 3.5 hurI ser
Produktiviteten harföretag.fyra olikaförindustrin och de avgrupperna

inflationen äri reala dvs. närstigit 18perioden medunder termer,procent
hälft företa-i dennågotProduktivitetstillväxten är störreborträknad. av
kvartilerna harliten. Deskillnaden övreärinvesterar mest, mensomgen

16ökning påde undre harmedanrespektive 18ökning 22på procent enen
Ökningen 1981-84, medantill 1978koncentrerad årenär samtprocent.



Figur 3.5 Produktivitet i genomsnitt för hela industrin och kvartiler.

200
t

axk /"180 - xø" ir ____
,ø/ hela160 Fl ____

_______ 1-5 140
Y 2a 1205 3e

I1 m 4s ,
a

80t -
t

60 i a l :
78 79 80 81 82 83 84 85 86

produktiviteten sjönk 1985-86. Särskilt kraftigt sjönk produktiviteten
hos företagde investerade mest.som

Förklaringen till produktiviteten sjönk i slutet perioden ståratt attav
finna förädlingsvärdetsi utveckling. Under 1985-86 minskade föräd-
lingsvärdet samtidigt antalet anställda i oförändrat.stort settsom var
Under periodenhela forädlingsvärdet med 12 realt medansteg procent
antalet sjönksysselsatta med 9 Vi har beräknat produktivitetenprocent.

förädlingsvärde anställd. När produktionsvolymen sjunker isom per en
lågkonjunktur väljer ofta företag inte minska antalet likaanställdaett att

eftersommycket medfördetta kostnader, vid självadels minskningen, dels
vid inskolning arbetskraft konjunkturennär vänder. Detta kallasav ny
Labour-Hoarding vilket innebär företag vid lågkonjunktur behål-att ett en
ler anställda de inteäven nödvändiga förär den aktuella produktions-om
nivån. Eftersom antalet anställda trögrörligt blirär nedåt produktiviteten

knuten till förädlingsvärdet.nära kort siktPå minskningar ökning-ochger
förädlingsvärdet utslag i produktiviteten.stortar av

Figur 3.6 Förädlingsvärdei genomsnitt för hela industrin och kvartiler.
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haftfigur företag investerat har den största3.6 deI mestattser som
1985-86. Framför allt gäller dettaförädlingsvärdettillbakagången av

i avsnittetindustrin vilket analyserasföretag inom den närmaretunga om
industri.tung

skiljer sig mellan deproduktivitetsökningenslående hurDet är att se
investerar kanolika I de två attmest mangrupper som segrupperna.

först sjunkit och sedanförädlingsvärdet medan antalet anställdahar ökat
vid3-4 lägrestigit 1984. Antalet anställda 1986 endast änär procent

föräd-företag investerat mindre har däremotperiodens början. deI som
20anställda minskat medlingsvärdet sjunkit något och antalet nästan

1986alltså produceratföretag investerar harDe mestprocent. mersom
lite1978 medan de investeratantal anställdamed nästan somsamma som

färre anställda.mindre med myckethar producerat
1983från nivå till underökat mycket lågLönsamheten har toppen en -

fortfarandesjunkit tillbaka låg påSedan något84. har den åter enmen
nivå i början perioden.högremycket änavsevärt av

l978-86.för industrin kvartiler.Figur 3.7 i genomsnitt hela ochlönsamhet
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I påiI Avkastningtomt egetAvkastningBruttovinstandel
kapitalkapital

skiljer sig det gällerolika åtvisas närfigur 3.7 hur deI grupperna
höginvesterandeiBruttovinstandelenlönsamhet. är störst gruppen av

efter-naturligtemellertidDettai nedre ärföretag och lägst den gruppen.
kapital-vinst för betala de högreinvesteringar kräver störrestörre attsom

avkastning påinte det gällerkan närSammakostnaderna. mönster man se
har högstkapital Kvartil 2 denärkapital och totalteget grupp som. ligger påkvartilerna 3 och 4kapital medanavkastning totaltpå ocheget

kapitalavkast-mindre pålnvesteringnivån utslagungefär nivå. gersamma
ifrån dessadragits närfasta kapitalkostnaderna redandärför deningen att

nyckeltal beräknas.
perioden1979materialet utläsaSammantaget kan att samtman av

stigande lönsam-för industrin medexpansiva år1982-84 varit sällsynt
produktivitet.produktionsvolym ochlikviditet,het,
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utslagsgivande verkstadsindustrinInvesteringar inom

Förädlingsvärdet inom verkstadsindustrin relativtökade snabbt mellan
1983, föll tillbaka1981 och sedan det sistanågot de åren undersök-av

ningsperioden. Förädlingsvärdet ökade med i genomsnitt 15 procent un-
der perioden. ökningen finnerNästan hela hos höginves-man gruppen av

företagterande efter 1983 tillbakagångenhar varit forstörre deänmen
övriga grupperna.

sysselsättningen har totalt minskat perioden.med 5 under Värdprocent
sysselsättningsökning 17 för företagär på deatt notera procenten som

investerar Praktiskt hela denna ökning kan hänföras tillmest. taget trans-
portmedelsindustrin.

utveckling till produktivitetsutvecklingenDenna leder mellan 1983att
1986 blir negativ. minskar produktivitetenoch Mest i företagde som

investerar beror lörädlingsvärdetDet på minskat samtidigtmest. att som
sysselsättningen stigit. Utvecklingen bättre under början periodenvar av

produktiviteten sjönkäven något 1980.om
Bruttovinstandelen avkastning kapital följeroch på ungefär samma

utveckling produktiviteten. stiger framLönsamheten till 1983 sedansom
börjar Företagden något. Mest lönsamma de investeraräravta mestsom

investerar minst minstmedan de lönsamma.ärsom
industri haft likartad utveckling, fast jämnare.Lätt har Lönsamhetenen

inom lätt industri varit industrinshar högre genomsnitt.än Lönsamheten
för industrigrenamade olika redovisas i figur vilken3.8 framgår attav
avkastning kapitalpå högst inom industrin.är den lättaeget tom

Figur 3.8 lönsamhet i genomsnitt för hela industrin och branscher. 1978-86.
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Strukturomvandling industri har resultatinom tung gett

perioden frånBranschen har under gått mycket lönsamhet tilllågen en
nivå relativt avkastninggod på totalt och kapital. Föräd-egetsom ger en
lingsvärdet har ökat med 13 samtidigt genomsnittligadenprocent som
sysselsättningen minskat med 16 Produktionstillväxten är störstprocent.
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sysselsättningen minskat iföretag investerat medanbland de mestsom
kvartiler. ökning förädlings-lika inom alla Dennagenomsnitt mycket av

kraftiga investeringsvåg inom industridentyder påvärdet tungatt som
redovisats sidan 53 resultat.i början perioden och på harkom gettsomav

produktiviteten ochindustri den klart högsta branschernaTung har av
produktiviteten efter-tillväxttakten. höghögsta Det krävshar den äratt

medförindustri kapitalintensiv hög kapitalintensitetochär storatungsom
förädlingsvärdetuppvisar också det högstafasta kostnader. Branschen per

hälften perioden ochföretag. stigit underLönsamheten har senare av
förbättrats betydligt.kassalikviditeten har

investerar högreKvartilerna skiljer sig åt de harattgenom som mer en
bruttovinstandel flerförädlingsvärde, ochproduktivitet, högrestörre an-

investerar mindre.ställda deän som
kapitalavkastning totalt ochdet gäller på är mönstretNär ett annat.eget

entydig till investeringar skulletendenssvårt någon störreDet är attatt se
kapitalavkastning. kvartil dvs deDet markanta ärhögre mest attge

avkastninginvesterar minst påföretag de högstär egetgersom som
inte återfinns avkastning påEftersom skillnad det gällerkapital. denna när

hävstångseffekt företagkapital klart hos dessatotalt kan större varaen
förklaringen.

och lönsamhetFöljder produktivitet

produktiviteten i positiv riktning. DeInvesteringar kan påverkaantas nya
teknik Demaskinerna och bygger på denmodernare änär ersatta.nyare

tillförlitlighet de bygger påoftast bättre prestanda ochhar större än som
därförinvesteringskvot bör ha högreteknik. med högäldre Företag enen

produktivitetstillväxt företag harproduktivitet och högre än ensomen
Särskiltmaterialinvesteringskvot. Vårt stöder detta antagande.lägre

produktivitetsnivån.gällersambandet detstarkt närsyns
Även finns samband,gäller tillväxttakten också starktdetnär ett men

faktorer siktkompliceras finns på kortbilden det mångaatt somav
förädlingsvär-särskilt förändringar iproduktiviteten. gällerpåverkar Det

trögrörligt. sjunkande förädlings-Etteftersom antalet anställdade är mer
produktio-minska produktiviteten. Om intesiktvärde kommer på kort att

sikt tillanställda längreigen kommer dock antalet påökar att anpassasnen
teknik i förra stycket kan ökaproduktionsnivå. Ny nämnslägre somen

förädlingsvärdetproduktiviteten dels ökapå två sätt, att somgenom
färre förbehöver anställdaanställd, delsproduceras attattgenom manper

blir ofta i praktiken kombina-förädlingsvärde. Detproducera ensamma
enskildafaktorerna, vilken beror på dettion båda väger tyngstsomav

företagets situation.
investeringskvot ochtydligt mellantill 1984 finns sambandFram ett

konjunkturnedgång. Minsk-Efter 1984 följdeproduktivitetstillväxt. en
särskiltefterfrågan slog hårt den delningen den utländska tungmot avav

hälften sinindustri investerar och överexporterarmest avsomsom
igenomsjunkit slår påproduktion. Förädlingsvärdet har så mycket detatt

i företagindustrin. innebär produktiviteten deför hela Dettavåra data att
utvecklingdärigenom haft deninvesterar änsämremest annarsensom

haft.skulle
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teorierTvå investeringar ofta framförs, någotärom som men som av
till varandra, dels företag investerarär ärmotsatser att som mer mer

lönsamma de investerar mindre,än dels företag ärattsom som mer
lönsamma investerar Företagän mindre lönsamma. Svårighe-ärmer som

urskilja vad orsakär är och vad verkan. Vi Försöktär harten att som som
materialet stöder någon dessa teorier.att se om av

Bruttovinstandelen stiger stigande investeringskvot.med Avkastning på
totalt och kapital följer kvartilnästan mönster. Deneget samma som
investerar avviker fråndock detta tillmönster. Det beror del påmest stor
finansiella faktorer. För avkastning kapitalpå viktigaste fak-är deneget

hävstångselfekten. företaget litetHar kapital och därmedtorn ett eget en
låg soliditet blir hävstången vilket medför det skapas skillna-stor att stora
der mellan avkastning på totalt kapital avkastningoch kapital.på eget

vilketDet är svårt de båda antagandena riktigt.är Lönsam-att se av som
inomheten har stigit industrin sedan 1982-83 föroch kvartilema till 3l

har investeringskvoten stigitäven med eftersläpning.något års Däremot
kvartil hafthar den4 lönsamhetsökningenstörsta under perioden men

inte haftdetta har effekt investeringskvoten.någon på
Förväntningar försäljningökad faktor förklaraär kanom en annan som

investeringar. material framgårvårt företagAv ökar sitt föräd-att som
lingsvärde under perioden investerar än de har minskandeettmer som

Ävenförädlingsvärde. siktpå kort kan tydligt samband. Inves-ettman se
teringskvoten stiger inom två år efter förädlingsvärdet.uppgång istörreen
När företagen sig kapacitetstaket investerar förnärmar utökaattman
kapaciteten. Detta samband illustreras i figur 3.9. Pilarna visar depå
högsta för förädlingsvärdevärdena investeringskvot.och Förädlingsvärde
kan denavläsas på högra skalan medan investeringskvot och avkastning på

kapital återfinns på den sidan.vänstraeget

Figur 3.9 Investeringar jämfört törädlingsvärdemed och avkastning på kapital.eget
Hela industrin.
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Sammanfattning

detAvslutningsvis till syftet undersökningenskall återknyta med som
avsnittet.formulerats i början det härav

investeringarVad påverkar produktivitet sikt främstPå lång detär som
produktiviteten. sikt får räkna med andraPå kortpåverkar ävenman

kapacitetsutnyttjande och antal anställda, dvs. Labour-Hear-faktorer som
tillfälli-relativt trögrörligt främstding. Eftersom antalet anställda detär är

förädlingsvärdet produktiviteten. Omförändringar påverkarsomga av
förändras.visar sig antalet anställdaförändringen bestående kommer att

viktigaste faktorn för investeringsökningarVad investeringar Denstyr
tillräcklignödvändigproduktionsökningar. Lönsamhet ärär en men

sjunkerfall förädlingsvärdet eller ärfaktor. de lönsamheten ökarI men
investeringskvoten. det gälleringen påverkan på Närstabilt ser man

inverkarfinns faktorerinvesteringskvotens nivå det många andra som
produktivitetentillverkningsinriktning företagets strategi.och För attex.

kapacitetsutnyttjande ochlönsamheten skall behövs högt"och växa ett
investeringar i teknik.modern

de långsiktiga efekterna investeringar InvesteringarVilka påver-är av
produktivi-positivt.produktivitet bruttovinstandel När det gällerkar och

investeringar.tetstillväxten troligt den påverkas positivtdet ävenär att av
perioden för olika kvartilerna visarNettoförändringama hela deunder
i produktivitetsökning, detta kanvisserligen ingen tydlig skillnad men

kraftigare ii produktiviteten 1985-86förklaras nedgång ärsomav en
produktivitets-kvartil i kvartilerna. till 1984och 2 de lägre Fram1 än är

i kvartilerna.tillväxten destörre övre

tillväxtkravFoU ett-
tillväxt i Sverige det äracceptabel mångapå sikt uppnåFör attatt anser

förmån förproduktion tillnödvändigt industrin lämnar enklareatt mer
elektronikprodukter. En-tillverkning läkemedel ochavancerad, såsom av

marknadstillväxten ochifinns produkter branscher därligt sådanadessa
tekniksin avanceradetillfredsställande, Sverige medochlönsamheten är

sigutbildade arbetskraft skulle kunna gällande.göraoch väl
utvecklings-insatser i form forsknings- ochProdukterna kräver stora av
Ofta dettid, för eftersträvade resultatet.lång detkostnader under tasatt ge

forsknings- utvecklingsverksam-satsningar ochför självklart på FoUatt -
ocheffekterna form tillväxt, lönsamheti högde önskadehet storavger-

produktivitetsutveckling. avsnittet kommerMed det här attgynnsamen
får det gällerlångsiktig satsningvilka effekter på FoU närbelysa en

exportutveckling.produktivitet, lönsamhet ochtillväxt,
företagfinansstatistiken förmaterialet frånempiriska hämtatärDet

fler harföretag med 50 anställda1978- 1986. Samtliga änåren som
finns innebärtidsperioden med l 154 st. Detföljas under helakunnat att

kraftigtalltförtillkommit eller omvandlatsföretag avgått ellerde som
medtagits.1986 inte harperioden 1978under -

förför förädlingsvärdet har skapatskostnaden FoU ochmellanKvoten
förför beräknatsDärefter medelvärde kvotenföretag haralla och år. ett



företagenhar sedanUtifrån medelvärdetför respektive företag.perioden
inteföretaginnehållerdäri olika FOU-grupper, 1indelats 5 somgrupp

FOU-intensivare.blir allt2 tillFOU, och där 5pånågotsatsat grupperna
forskning ochpåföretaginnehåller således deGrupp 5 satsat mestsom

gruppindelningen tabellförperioden. Gränsernautveckling under ges av
appendix.iA3.l

företag påStora FoUsatsar

FoU-studien skiljerföretagen ingår iviktigt till hurkännaDet är att som
företag 10000 anställdaexempelvis medsig Beteendet hosåt. ett stort

därför lätt draföretag 50 anställda.skiljer sig från med Det attett vore
påverkarbara studerade hur FoU-kostnadernafelaktiga slutsatser om man

viktigatill företagen Någravariabler hänsyn hurandra ut.utan att ta ser
industrin i A3.2för inom hela tabellvariabler visasstrukturella grupperna

i appendix.
företagen samtidigt deSammanfattningsvis finner minstade men

i den FoU-flesta FoU-verksamhet, och de störstai mestutangruppen
industriproduktionenBetydelsefullast för svenskadenintensiva gruppen.

hela 38företagen eftersom den har produceratsistnämndadock deär
perioden, sysselsatt 37i genomsnitt under ochförädlingsvärdetprocent av

Helt klartundersökn anställda. är att storaprocent av
mindre.företag på FoU änsatsar mer

FoULönar sig

avkast-visat FoU-investeringar högrestudierInternationella har att ger en
investering iinvesteringar. skulle FoU ärOrsakenning realaän att envara

investering iriskpremieplacering änriskfylld kräver störresom enmer
materialför borde detgälla också vårtrealkapital. Skulle de resultaten vara

lönsamhetsskillnader mellan medfinna FoU-grupperna,möjligt att grupp
figur återfinns såväl denavkastning. 3.10högst lden5 gersom som

perioden,kapital underavkastningen på totalt ochgenomsnittliga eget
bruttovinstandelen.genomsnittligadensom

industrin.1978- 1986.Helai genomsnittFigur 3.10 Lönsamhet

30 w-a

25

20

15

10

0 -.
GruppGrupp 5Grupp Grupp3 4Grupp 21

I I på AvkastningAvkastning totaltBruttovinstandel eget
kapitalkapital

29-0465-



66

De FoU-intensiva företagennäst hade, tidsperioden,över helamest sett
högst avkastning oberoende vinstmått, företagenmedan satsatav som

på FoU hade lägst avkastning på det totala kapitalet.mest Lönsamhets-
skillnaderna emellertidär små mellan främst för avkastning pågrupperna,

kapital.totalt Något skillnadernastörre förär de två andra lönsamhets-
måtten.

Exempelvis hade företagen FoU-verksamhet genomsnittlig brut-utan en
tovinstandel på 19,6 medan den fjärde företag hadeprocent, gruppens en
bruttovinstandel på 26,6 Den skillnaden tilldockprocent. stora storavar
delar nödvändig för täcka de fastahögre kostnader företagen i denatt som

FoU-intensiva haftnäst under perioden kapitalintensitetenmest gruppen
i den 335 tkr/anställd jämfört 86med tkr/anställd i denvar gruppen

förstnämnda.
Företagen FoU och med de FoU-intensivanästutan mestgruppen

företagen hade högre avkastning på det kapitalet övrigadeänen egna
företagen. företagenFör förklarasFoU det deras soliditet underutan attav
tidsperioden har varit betydligt lägre förän de företagen.andra Den höga
avkastningsnivån beror således på hävstångseffekten inteoch på några
reella lönsamhetsskillnader. förklaringenDen håller emellertid inte för
företagen med näst högsta FoU-kvoterna. Följaktligen företagenhar i den

haftockså den högsta avkastningen på totalt kapital peri-undergruppen
oden med 9,8 medan företagen i nästföljande haft 8,5procent, grupp

grupp l. fjärdeDessutom har den haft mycket lyckadprocent gruppen en
utveckling efter framgår1981 figuren. Visserligen har företagdessaav
haft god lönsamhet under perioden jämfört övriga företagen,med deen

marknaden skulle kräva högre lönsamhet för investeringar iattmen en
realkapitalFoU på kan beläggas.än

Resultaten vid förstakan påseende verka förbryllande.något Varförett
det överhuvudtaget mindrepå FoU när avanceradesatsas produk-resurser

lika god avkastning Självklart finns det andra tillter orsaker FoU-ger
satsningar än enbart lönsamhetsskäl, exempelvis tillväxtmöjligheter och
branschmässiga konkurrensskäl. Under perioden har relativt störresetten

kapital kanaliseratsmängd till FoU-intensiva företag, till mindreän de
FoU-intensiva, vilka expansionsmöjligheter haft möjlighet för-attgenom

kapital mindreränta än de FoU-intensiva företagen.mer

Tabell 3.5 Genomsnittlig lönsamhet1978- 1986för industri ochtung Verkstadsindu-
strin.
Samtliga mått i procent

Tung industri Verkstadsindustrin

FoU-grupper BVA APTK AEK BVA APTK AEK

Grupp 30,7 8,01 14,9 18,4 8,6 17,6
Grupp 2 29,3 7,0 6,7 18,9 7,3 13,4
Grupp 3 18,5 4,7 4,7 22,3 9,7 20,4
Grupp 4 25,1 6,3 6,3 25,6 19,911,1
Grupp 5 33,6 9,2 9,2 20,0 7,8 14,0

förBVA år 1980 medräknad i genomsnittet för denna extremvärde.ettgrupp pga
Om extremvärdet medräknasblir förBVA istället2 -3,9 procent.grupp
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I analysen har vi inte tagit hänsyn till FoU-intensitet är starktattovan
beroende branschtillhörighet. Konkurrensen inom vissa branscherav

framtvingar produktutveckling. lnom verkstadsindustrin krävs väsentli-
insatser inom forskningstörre föroch utveckling överleva, inomänattgen

exempelvis lätt industri. Risken finns därför vi på den aggregeradeatt
nivån inte kan lönsamhetsskillnaderspåra de eventuellt orsakassom av
FoU-intensiteten. tabell 3.5 redovisasl lönsamheten i två branscher.

Tyvärr inte informationentycks heller i tabellen kunna några entydi-ge
FoU-satsningarpå leder till högre lönsamhet. Inom den tungaga svar om

industrin finner vi 5 den avkastningenstörsta på det totalaatt grupp gav
kapitalet under perioden med 9,2 i genomsnitt, vilket 1,2ärprocent
procentenheter än vad nästa hade. igen förMönstret går ävenmer grupp
bruttovinstandelen. Som bästanäst hamnar sedan företagen utangrupp
FoU grupp Orsaken till1. lönsamhetsmönstret måste del-ettvara
branschfenomen. industriInom hittar så skilda verksamhetertung man

tillverkning asfalt, stål och kemiska produkter däri ingår bl.a.som av
läkemedel sidanpå 115. Många lågteknologiska företag finnsse mer
därför troligen i och hel del läkemedelsföretag och andragrupp en

kemiföretagavancerade i med den högsta FoU-kvoten. Uppen-gruppen
barligen har de FoU-intensivaste delbranschema hos industritung gynnats

faktorer exempelvis kraftig marknadstillväxt perioden.underav som
Även lågteknologiskade delbranschema har främst devalve-gynnats, av
ringama. verkstadsindustrinInom inklusivebåde och exklusive trans-
portmedelsindustrin den lönsamma den näst FoU-mest mestvar gruppen
intensiva något påverkar lönsamheten för även påsom samma grupp-
den nivånaggregerade forskningsintensivastemedan den till-gruppen-

företagenmed med liten FoU-verksamhet grupp 2 befinnersammans en
Återigensig i botten. framstår det klart det måste faktorerandraatt vara

FoU-intensitetenän påverkar lönsamheten, skillnaden olikamellansom
delbranscher oftaexempelvisär betydande. utifrånMen resultaten påatt
branschnivå fastslå investeringarkunna i FoU påverkar lönsamhetenatt
positivt möjligt.är

Sammanfattningsvis det påvisa positivtär svårt samband mellanatt ett
FoU-intensitet och lönsamhet. faktorerAndra konkurrensen inomattsom
olika branscher tvingar fram fortgående produktutveckling, eller atten
volymtillväxt i sig förmål företagetär andra troligare förklaringsfak-ärett

till satsningar på FoU.torer

Kraftig volymförbättring för de forskningsintensiva företagen

Långvariga satsningar på FoU bör modifieradeeller produk-generera nya
betingardels prishögre konkurrenternasän produkter, delster, ettsom

hjälper företaget vinna marknadsandelar. Tar vi idessutom med beräk-att
ningen i omfattningFoU utförs inomstörre framtidsbranscher medatt
kraftigt expanderande marknader, vi iborde den här studien finna klara
skillnader mellan med volymtillväxt.avseende på figurl 3.11grupperna
visas förädlingsvärdethur utvecklats perioden.under



1978-1986. HelaFigur 3.11 tillväxt lörädlingsvärdet företagProcentuell av per
industrin.
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investe-volymtillväxten positivtframgår figuren påverkasSom avav
entydigt.inteutveckling sambandet ärforskning och ävenringar i om

positivhaftFöretag harmed FoUSamtliga den utanutom engrupper
företagen istället minskatsistnämnda hardevolymutveckling, medan

devolymökningen har3,5 Den klart störstaproduktionen med procent.
kompli-Vadhaft hela 20FoU-intensiva företagen med procent.mest som

3,4tillväxt påfjärde blygsammagivetvis denanalysen är gruppenscerar
blivit be-volymtillväxten havarit entydigt bordeOm mönstretprocent.

deni sammanhangetparadoxala ärför den Dettydligt attstörre gruppen.
den högs-volymtillväxten hadeden blygsammasistnämnda trotsgruppen

perioden.lönsamheten underta
3.6.delvis se tabellannorlundabranschnivå framträder mönsterPå ett

i företagenendastförädlingsvärdet märkbartindustrilätt växteInom
övrigaprocent. DeFoU-intensivaste + 13,4inom den grupper-gruppen

Verkstadsindustrin visade volym-tillbaka.stilla eller gicklåg enuppna
FoU-intensivasamtliga dentillväxt inom mest gruppengrupper, men

20,4tillväxt andraän destörre procent mothade avsevärt grupperna;en
transportmedelsföretagenövriga.for Exkluderasungefär de7-8 procent

minskningfår FoU-intensivaverkstadsindustrin denfrån mest gruppen en
ökningUppenbarligen denberor3,3 procentforädlingsvärdet på storaav

verkstadsindustrins FoU-föriakttasforädlingsvärdet kan mestsomav
före-FoU-intensivastetransportmedelsbranschensintensiva på attgrupp,

figur sidan 128 medanutveckling se 4.31 påhaft mycket godhartag en
haftFoU-intensivainom den sektorn harföretagandra typer svagenav

svenskakategorin återfinns bl. desistnämndautveckling. denInom a.
varitindustrinProduktionsutvecklingen för hardendataföretagen. tunga

innehåller 15undantar 4 som endastrelativt entydig gruppom man
framgår tabell 3.6.företag. Det av
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1978- 1986.förädlingsvärdet i3.6 TillväxtTabell procentav

Verkstads-Verkstads-Lätt TungFoU-
industriindustri industriindustri ex.grupper
transport

1,70,9 4,2-6,8Grupp l
4,914,5 5,4Grupp 2 1,4
6,115,6 7,3-O,2Grupp 3
9,6-3,6 8,212,5Grupp 4 - 3,320,5 20,413,4Grupp 5 -

övriga branscherna.gruppindelning deindustri inteLätt har somsamma
respektiverelativt få Företagindustri, innehåller 5FörGrupperna 4 lätt och tung

vilket osäkrareanalyser.15, ger

haft god volym-inom industri har mycket2,3Grupperna och 5 tung en
i med +20FoU-intensivautveckling denmed procenttoppmest gruppen

haftFöretag inte har någonmed FoUperioden, medanunder utangruppen
FoU-intensiteten påverkarklar;produktionsökning. Så tendensenlångt är

FoU-intensiva medvolymutvecklingen positivt. Den näst mest gruppen
splittradetillnegativ volymutveckling Orsaken denhaftfå Företag har en

industrin mycket heteroge-Företagen i den ärbilden kan bero på tungaatt
läkemedelstillverkning ochFinns exempelvis bådebranschenl sten-na.

domineratefterfrågeutveckling kan hadelbransch medbrott. En svag
varFörFörklararutveckling ocksåperioden.under Denna4 gruppsgrupp

industrin såFör För hela blevproduktionstillväxten svag.samma grupp
branschefterfrågan ocksårelativt entydig ärävenTendensen är om

kraftig volymtillväxtregel ochsatsningar FoU iviktig. Långvariga på ger
utvecklingsverksamhet kanforsknings- ochFöretag helt saknarde som

ivolymtillväxt. FoU-intensiva harDenräkna med mest gruppensvagen
i Förädlingsvärde,tillväxtenhaft klartsamtliga branscher den största utom

tillba-istället uppvisatexklusiveFör verkstadsindustrin transport ensom
Förädlingsvärdestillväxtentill blir störremittgruppema 2 4kagáng. För

Finns 4 hosFöretagen undantag dock,FoU-intensivare Ettär. grupppar
enkelt,industri mycketindustri. lätt är mönstretrespektive lätt Förtung

fasthaft tillväxt betydelseFoU-intensivaste harendast den avgruppen
För övriga branscherna.3 och 4 dedenna motsvarar snarare gruppgrupp

hela linjenSysselsätzningsnedskärningar över

sysselsättningsutvecklingen svårbedöm-FoU-intensiteten påverkar ärHur
haftFoU-intensiva Företagen i regelframgått har debart. Som enovan
idärför med de högreFörädlingsvärdet. Vi kan räknakraftig tillväxt attav

vilket innebärFöretag investerat de åren,utsträckning andraän attsenaste
produktionsteknik.realkapital bestårdel derasstörre nyarenu avaven

mind-detproduktionsteknik oftast arbetsbesparande krävsEftersom ärny
produktionensamtidigtenhet,arbetsinsats producerad ärmenre per

Nettoeffekten relativt oklar, detärvilket ökar arbetsbehovet.större men
dominerat. Vieffekten hartill den sistnämndaFinns tendens vetatten

sinaminskadeFoU-verksamhetFöretagen inte hade någonockså att som
arbetseffektivinvesterat iOm dessa harperioden.volymer under ny

Förväntavolymvid sjunkande eller stagnerandeteknik vikan attoss enen
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Åbetydande tillbakagång för sysselsättningen också har ägt andrarum.
sidan det möjligt iär denna hitta företag vid sjunkandeatt grupp som
produktion inte sig ha råd på produktionsteknik ochatt satsaanser ny
därmed skulle sysselsättningensnedgången kraftigt begränsats. företagDe

blivit helt utkonkurrerande och därmed ingårnedlagda nämntssom som
i materialet. Om först nettoförändringamastuderar under perioden
klargörs del.en

Figur 3.12 Procentuell förändring i antalet sysselsatta1978-1986. Hela industrin.

Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp1 2 3 4 5

hela industrin samtligaInom har minskat antalet sysselsatta.grupper
Medan minskningen obetydlig för 5 2,3 denär procent, bety-ärgrupp

fördande de övriga 10- 17 procent. Denna neddragninggrupperna av
spegling sjunkandeantalet anställda industrisysselsättningenär denen av

figur 4.3 i branschavsnittet. företagense Inte de FoU-intensivamestens
hafthar således nettoökning sin arbetsstyrka. Företagen saknaren av som

sjunkande produktion inte förmåttFoU har krympa arbetstyrkantrots en
mellangruppema. teknik införts iän Det tyder på den harattmer som

företag mindredessa arbetsbesparande den införts i deär än andrasom
grupperna.

branschnivåPå likartat. Två avvikelser förtjänar emellertidär mönstret
till industri fickl 4 hos accentueradnämnas, änatt tunggrupperna en mer

minskning sysselsättningen motsvarandeän på den aggregera-av grupper
nivån, i verkstadsindustrin minskadede och sysselsättningen nämnvärt

i FoU-intensiva transportmedelsföretagende två Närmest grupperna.
frånexkluderas de övriga verkstadsföretagen uppvisar dock den mest

FoU-intensiva kraftig minskning sysselsättningen -12,3gruppen en av
Återigen bekräftas framgångarna förprocent. FoU-intensivadeatt mest

företagen inom verkstadsindustrin i hög grad beror transportmedelsfo-på
utveckling.lyckaderetagens

ingen tagits till FoU-insatser förstI har hänsynresonemanget attovan
efter får för tillväxten.några år konsekvenser Genom studera sysselsätt-att
ningstillväxten enskilda möjligt ytterligareöver de åren ä-rdet att nyansera
bilden.
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1986. industrin.1978- Helaförändringar i antalet sysselsattaProcentuellaFigur 3.13
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dekonjunkturberoende med störs-Sysselsättningsutvecklingen starktär
för samtliga Dendevalveringarnaefterföre ochförändringarna grupper.ta

haft relativtharföretag de endaFoU-intensiva är enmest somgruppens
långvarigavilket tyder påefter 1983,i sysselsättningentillväxt attstabil
iinte bara produk-i sysselsättning ochtillväxtFoU-satsningar även ger

lågteknologiskaarbetskraften imedför detsikttionsvolym. På att mer
företag delbranscher.högteknologiska ochtillföretag förs över

inför framtidenrustadevälFoU-företagen

förändringar i sysselsätt-hittills behandlats ärhartillväxtaspekterDe som
oförändradsikt medkanförädlingsvärde. På kortning och pro-enman

förädlingsvärdet, delshöjningarfå reala attduktionsapparat genomav
höjs.arbetsinsatsenstiger, ocksåförrelativpriserna attgenommenvaror

investeringar och därmed störreemellertid ökandesikt fordrasPå lång en
Kapitalstocken harvolymökningar.för klarakapitalstock storaatt av

för helaolikaolika för demycketutvecklatsperiodenunder grupperna
iför företagentillväxt skettkraftigamycketindustrin. denSlående är som

övrigamedan de70 procent,överFoU-intensivade två mest grupperna
mindre 18perioden änökningar underhaft blygsammaföretagen mera

uppenbar-FoU-intensiva hari den nästprocent. Företagen mest gruppen
jämförperiodenkapitalstocksökning undersinväldigt litefåttligen ut av

sidan 68; har denförädlingsvärde på dessutomförändringen imed stora
efter volymtillväxten redandet ägti kapitalstocken skettökningen att rum,

ihuvudsakligen skettuppenbarligentillväxt harefter 1984.dvs. Denna
periodens sista år harkapacitetsutnyttjande. Under tvåform ökatettav

ökningen i kapi-volymtillväxtfåttföljaktligen inte någonföretagen ut av
periodensvarit mindre underefterfrågetrycketAntagligen hartalstock.

Därför troligtsikt. detför medellång ärplanerat påsista vad attår än man
i kraftigresulterade detåterigen 1986- 1989,efterfrågetrycketnär steg en

volymtillväxt för 4 ochgrupperna



Produktiviteten medstiger FoU-intensiteten

Forsknings- och utvecklingskostnader kan påverka produktiviteten iantas
positiv riktning i princippå två olika Dels framtagandetsätt. genom av

modifieradeeller produkter, vilka sigdrar med investeringar, delsnya
effektivare produktionsprocesser. Med de produkterna kangenom nya

företagen höja sina priser samtidigt i fallde många vinner marknads-som
vilketandelar, i stiganderesulterar förädlingsvärde. Eftersom föräd-ett

lingsvärdet stiger ökar också produktiviteten samtidigt investeringar-som
skjuts till ytterligare Förbättrad produktivitet moder-attna ger en genom

teknik utnyttjas. Nya produktionsprocesser främstleder till kostnads-nare
sänkningar kan också höjd kvalitet möjliggöra för Företaget attmen genom

högre priser. Slutresultatet blir i fallockså detta förbättrad produk-utta en
tivitet. figur 3.14 viI kan hur produktiviteten för de olikase grupperna
utvecklats under perioden 1978- 1986.

Figur 3.14 Produktivitet 1978-1986. Hela industrin.
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FoU-intensivasteDen har perioden haftunder hela den högstagruppen
produktiviteten företagenoch klart ProduktivitetenFoU den lägsta.utan
har genomgående följt FoU-intensiteten. till 1983 samtligaFram hade

den kraftigsaknar FoU-verksamhet, produktivitets-utomgrupper, som en
förbättring. Därefter stagnerade produktiviteten. Den FoU-intensivamest

fick till och med känna minskning eftersomavsevärdgruppen av en
företagen i sysselsättningenökade samtidigt förädlingsvärdetgruppen som

stilla.låg Dessutom vi kapitalstocken kraftigt för denattvet steg gruppen.
Därför det sannolikt produktiviteten förär de FoU-intensivaatt mest
företagen förbättrades efterfrågetrycket återigennär Sammantagetsteg.
bibehölls produktivitetsskillnaderna dock med viktigt undantag,ett grup-

ytterligare i produktivitetFoU tappade övriga.de Detutan gentemotpen
finns alltså betydande företag studiens4l,l företagprocenten grupp av

produktivitetmed låg sladdar efter Eftersomalltmer. volymtillväxtensom
framför iallt har skett de bedriver FoU-verksamhet, specielltgrupper som
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i FoU-intensivaden samtidigt endast den FoU-mest mestgruppen, som
intensiva Företag lyckats behålla sysselsättningsnivån, innebärgruppen av
det i praktiken den totala produktivitetstillväxten varit högreatt än ge-
nomsnittet för olikade Det beror förtspå frånöverattgrupperna. resurser
lågproduktiv till högproduktiv verksamhet.

Analys på branschnivå förstärker intrycket FoUatt utanav gruppen
allt mark. förbryllandeNågot har produktivitetsutvecklingentappar mer

inom verkstadsindustrin varit. verkstadsindustrinI inte företagen iär den
FoU-intensivaste de produktiva, istället företagen imest utangruppen
mittgruppen Företagen i 5 har dock haft den bästa produktivitetsut-grupp
vecklingen, vilket kanske kan tolkas företagen fick utdelning påattsom
sina satsningar. Inom verkstadsindustrin finns det två klart urskiljbara
delpopulationer. högproduktiv,En 3-5, och lågproduktiv,grupperna en

Ävenoch här försämrasl positionen för företagdegrupperna som
saknar FoU-verksamhet alltmer. förDe står dock inte 6än procentmer av
sysselsättningen i verkstadsindustrin. Den FoU-intensivamest gruppen
har förstått delen volymtillväxtenstörre inom verkstadsindustrin.av
sysselsättningen inteändrades inämnvärt 4 och föllgrupperna men

för de övriga företagen.avsevärt Sammantaget bör det ha lett till att
kanaliserats till de företagen.FoU-tätareresurser

Vilka företag ökar mestexporten

säljaAtt på konkurrensmarknad innebär för land Sverigesmedetten
relativa höglöneprofil försöka sälja framförallt produkter där vi haratt en
råvarufördel, eller produkter teknikinnehåll.med högt sistnämndaDe
produkterna kräver FoU-investeringar inteäven produkternastora ärom

högteknologiska. Stora FoU-investeringar kan endast bärasrent av en
produkt säljs i volymer. innebär iDet regel säljsden påstora attsom en

förmarknad, företagsvenska betyder det vanligtvis världsmarknaden.stor
Vi därförbör FoU-intensiva företagvänta tvingas på världs-att utoss
marknaden så FoU-kostnaderna kan slås försäljningsvo-påatt ut storen
lym. bör leda tillDet exportandelen samvarierar med FoU-verksamhe-att

företag befinnerså de sig i den FoU-intensivaten att mestsom gruppen
har den högsta exportandelen.

Utvecklingen produkter tenderar gå allt snabbare samtidigtattav nya
blirprodukterna allt avancerade. Därför företagenmåste avsättasom mer

allt förstörre medel FoU-verksamhet för hänga imed utvecklingen.att
finnasDet bör därmed trend med tiden stigandeöver exportandelar.en

Figur 3.15 sidapå kannästa delge oss en svar.
Som företagväntat har de på FoU-verksamhet haftsatsat mestsom en

betydligt företagenstörre exportandel de övrigaän som lägst 51,7 pro-
företagencent, och FoU den klart lägsta exportandelen somutan mest

16,1 Ordningsföljdenprocent. mellan visar också tydligt attgrupperna
stigande FoU-intensitetmed ökar exportandelen. förvå-Vad kanskesom

de mycket skillnader gruppernafinnsär mellan Man kanstoranar 4som Tvärsnittsanlys visar att
nivåskillnaderna beroriakttagaockså trendmässig ökning förexportandelen allaen av grupper skillnader i företags-påförändringenden absoluta sigäven skiljer del mellanom en grupperna. storlek hosgrupperna.ökningMellangruppens exportandelen exempelvis hela 7,2 procent-av var
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1986. industrin.1978- HelaFigur 3.15 Exportandel
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företagen.FoU-intensivalika för deenheter och den nästan meststorvar
betydligt mindre. Det ärförändringarnaövrigadeFör grupperna var

förFoU-intensiteten betydelsehar någonföljaktligen svårt sägaatt om
därförökningen. studeratrendmässiga Låtstorleken på den exportan-oss

branschnivå.pádelarna
stigandebranschnivå. medtill del DvspåMönstret attstorupprepas

finns också trendmäs-följer exportandel. DetFoU-intensitet större enen
för-inom samtliga branscher. absolutaexportandelen Densig ökning av

verkstadsindustriniför olikaexportandelen deändringen gruppernaav
i figur 3.16visas

1978- 1986.ökning exportandelen Verkstadsindustrin.3.16 AbsolutFigur av
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Exportandelen förväxte samtliga Mellangruppen hade dengrupper.
Ökningentillväxtenstörsta l 1,9 procentenheter. slår igenom också på

Ävenden aggregerade nivån. 4 hade tillväxt exportande-storgrupp en av
len 8,2 procentenheter, medan de övriga fick betydligt mindregrupperna
absoluta ökningar. Den FoU-intensiva fick exempelvismest gruppen en
tillväxt exportandelen på 2,3 procentenheter, hadeså dessa företagav men
också exportandel på 59,2 redan 1978. Tydligen har företagenprocenten

på FoU nått något optimal nivå försatsat mest exportandelen,som av en
företagenmedan i de följandetvå dämäst är på väg nåattgrupperna en

nivå i närheten femteden Den tendensen gäller inte förav tunggruppens.
industri där den FoU-intensivaste har haft den största absolutagruppen
ökningen exportandelen 9,4med procentenheter. För industri ärav tung
dock situationen väsentligt annorlunda. Företagsgrupperna med FoU-
verksamhet hade samtliga mycket hög exportandel, i genomsnitten som
lägst 42,6 företagenoch endast saknadeprocent, FoU hade lågsom en

iexportandel genomsnitt 18,5 procent.

Sammanfattning och slutsatser

Syftet med detta avsnitt undersöka de långsiktiga eñektemaattvar av
FoU-investeringar. Samtliga företag i Sverige flermed 50än anställda
vilka följaskunde under hela perioden ingår i vårt material l 154 st..

indeladesFöretagen isedan FoU-klasser efter hur mycket de relativts.
på FoU-verksamhet 1978- 1986.sett satsat

Storleken företagetpå påverkar hur mycket det lägger på FoU-ner
verksamhet. företagDe forskningpå och utvecklingsatsat mest ärsom
betydligt övriga företagen.större deän

klara samband hittadesInga mellan FoU-intensitet och lönsamhet på
den nivån.aggregerade Skillnaderna mellan små ochär någotgrupperna
samband mellan FoU och lönsamhet ipekar någon speciell riktningsom
kan inte identifieras. På branschnivå fann vi i den industrinatt tunga var
lönsamheten förhögst den FoU-intensiva företa-ävenmest gruppen men

inte något alls på FoU har haft god lönsamhet.satsat Inomgen som
verkstadsindustrin fanns de lönsammaste företagen inom 3 ochgrupperna
4 medan de FoU-intensiva företagen hafthar betydligtmest sämreen
vinstnivå. hellerInte på branschnivå kan således något samband mellan
FoU och lönsamhet fastställas.

finns klartDet samband mellanpositivt FoU-investeringar och volym-ett
tillväxt. Sambandet inte entydigtär vissa branschavvikelser förekom-utan

Företag saknade FoU-verksamhet har periodenunder inte haftmer. som
någon tillväxtnämnvärd i produktionsvolym medan FoU-intensivas-den

har haft kraftig volymökning. Detta gällerte Verkstadsin-ävengruppen en
dustrin, transportmedelsföretagen exkluderas, har sistnämn-denmen om
da haft den sämsta volymutvecklingen. siktPå kommer alltgruppen en
större del produktionen i de medelstora företagenoch större ske i deav
företag bedriver FoU-verksamhet, framföralltoch i de FoU-som mest
intensiva.

Endast de FoU-intensivaste företagen har lyckats bibehålla sysselsätt-sin
ningsnivå perioden.under Efter nedgång förstade åren har den erhålliten
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övrigaperioden. Allasysselsättningtillväxt under delen grup-avsenareen
följaktligen starksysselsättning. finnskraftigt minskat sin Dethar enper
i framtiden kommerindustrisysselsattaandelallt störretrend mot att en

högteknologiskaåterfinnas i branscher.att
ProduktivitetsskillnadernamedProduktiviteten FoU-intensiteten.stiger

Produktivitets-mellan de olika FoU-grupperna.mycketdessutomär stora
FoU-frånsett företagenvarit likartad,tillväxten till delhar utanattstor

Samtidigt harövriga företagen.detappade alltmerverksamhet gentemot
tilllågproduktiva företag saknar FoUförts från deöver mersomresurser

FoU-intensiva.högproduktiva företag de
FoU-intensitet ochmellanockså sambandetSlutligen studerade ex-

ökarstigandemedframgår FoU-intensitetmaterialet klartportandel. I att
trendmässig ökningfannsexportandelen. samtliga ocksåFör avengrupper
FoU-intensiva företa-förökningstakten deexportandelen, även mestom

i börjanexportandelen redanförklarasvarit låg. Dethar att avavgen
företagen.för sistnämndadeperioden mycket högvar

företagproduktiviteten i medelstoraVad styr
Inledning

skillna-produktivitetsproblematiken kanifördjupad inblickfåFör att en
framgångsrikamindreföretagföretag bra och ärmellan gårder somsom

på Hurmikroperspektiv kan ärFrågor dettastuderas. t serex:ge svarsom
sig från olönsamtskiljervilka avseenden detföretag ut Ilönsamt ettett

Är viss personalsam-framgång, ärföretag produkternadet ensom ger
vissa företagledningsfilosofinpositiv, eller detmansättning är som ger

förutsättningar andraänbättre
syftevilken hade1988,genomfördes under vårenintervjustudieEn som

lågproduktiva svenskaskillnader ochmellan hög-strukturellastuderaatt
studerafrämstIntervjuerna inriktades på närmareindustriföretag. att

personalsammansättning ochstrategi,företagens derasfrågor rörsom
analyseraför sedan kunnamarknadsinriktning,produkt- ochderas att

faktorer.produktivitet och dessamellansambanden
tillverkningsindustrin SNIomfatta enbarttillStudien avgränsades att

medelstoraundersökavi valdestorleksklassen3, och att gruppenvar
100 ochtill företag med mellanoperationaliseradesföretag, medelstordär

1986 838 dessaår Avföretag i dennaAntaletanställda. st.499 grupp var
för skildaspridda landetvilkaintervjua företag, övervi 90 attvalde att var

Materialetbli representerade.utvecklingsförutsättningar skulletyper av
företag.i respektiveföretagsledarnadjupintervjuer medin vidsamlades

finansstatistikupp-företagenstillsammans medanalyserades sedanSvaren
gifter.

urvalsgrundandeför 1986 användesbruttovinstandelFöretagens som
bruttovinstandelföretag vidhögproduktivaförvariabel. Gränsen sattes en

medföretagföretag definieraslågproduktivamedan35på procent, som
ungefär dei bruttovinstandel. Gränsernamindre 15än motsvararprocent

företag. styrdes sedanUrvaletför samtliga medelstorakvartilemaskattade
tillräckligt representerade.bliskullebådadeså extremgruppemaatt
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Cirka 70 de intervjuade företagen skulle ha placerat sig iprocent av
bruttovinstandelsgrupp även bruttovinstandelen för 1984 hadesamma om

Situationen kananvänts. därmed beskrivas ganska stabil i flestadesom
företagen. Det således sällsynt företagär förändrassnabbt frånatt ett ex.

ha varit högproduktivt till bli lågproduktivt.att att

Viktigt med medvetenhet hos företagsledningen

Strategisk företagsledningenmedvetenhet hos variabelär är svåren som
kvantifiera. Vi närmade problemet ägarform,studeraatt attoss genom

Förekomst strategi, planeringsprocessen förekomstenoch lönsam-av av
hets- tillväxtkrav i företagen.och

Älgarejörhållanden. Vi fann bland intervjuföretagvåra klart sambandett
mellan ägarform och lönsamhet. Familjeföretag lyckas mindre ofta uppnå
hög lönsamhet företagän ägs andra bolag, ingår idvs. mindresom av en
eller större koncern. I mindremed lönsamma företag 62ärgruppen pro-

Företagen familjeägda, medan bara 38 ägdacent ärprocentav annatav
bolag. l den högproduktiva förhållandetär det omvända.gruppen

Vad kan då anledningen till familjeföretagens sämre lönsamhet vara
Drivs mindre professionelltde Har de ambitionerlägre Eller har dessa
företag finansiella svårigheter, brist riskkapital,på brottasattsom ex.
med

Klara skillnader finns mellan familjeföretag och företag ägda annatav
flera faktorer.bolag vad gäller Planeringshorisonten oftaär kortare i de

familjeägda företagen, utvecklingen sällan följduppges mer vara en av en
medveten strategi i familjeföretagoch det ovanligtär ha uttalatatt ett
lönsamhetskrav verksamheten.på Brist kapitalpå kan emellertid också

förklaring. Soliditeten i genomsnitt femär procentenheter lägrevara en
bland familjeföretagen i företagän ägda andra bolag 24gruppen av

jämfört med 29 procent. företagKoncernägda har oftaprocent också
lättare få i riskkapital.att tag

Medveten strategi. I totalt 70 företagennästan ansågs detprocent attav
utvecklingen följthade företagsledningen uppgjord strategi. Klaraen av
skillnader finns här mellan lönsamhetsgruppema. Bland högproduktivade
företagen är medveten strategi betydligt vanligare i denän lågproduktiva

materialet fannsI tydligt samband mellan medveten strategiettgruppen.
och högre lönsamhet.

begreppEtt är nära besläktat med strategi añärsidé.är Det dockärsom
betydligt vanligare de medelstora företagen har definierad affärsidé;att en
i företagendast kunde denna inte preciseras. Strategin för hurtre skaman
uppfylla det målet dock ofta diffus.är Vikten ökaduppsatta mer av
strategisk medvetenhet kan därmed formuleradpoängteras. Enbart affärs-
idé interäcker

Planeringshorisont. tid framåtHur lång de medelstora företagen plane-
sin varierar frånverksamhet enbart sedvanliga ettårsbudgetar tillrar stra-

tegiska planer 10 visadepå 5 år. Det sig hela 28 företagenatt procent av-
inskränker sitt planerande till budgetsammanställningar på årsbasis. Vid
jämförelse mellan lönsamhetsgruppema längre framförhåll-attser man
ning bra för iär lönsamheten företagen. Medelvärdet i den högproduktiva
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lågproduktivai 2,3. Detta3,7 år, medan medelvärdet den ärärgruppen
till skillnader i ägandeform.hänsynsamband kvarstår näräven tas

strategiska faktorer och bruttovinstandel.3.7 SambandTabell
respektiveProcentandel antal år

BruttovinstandelsgruppStrategiska
faktorer

2 3l

familjeföretag 33 46 62Andel
3,7 2,3Planeringshorisont 2,5

strategi 85 78 47Medveten
79 56 69Lönsamhetskrav
56 57 30Tillväxtkrav

Lönsamhets- och tillväxtkrav. Vi frågade företagsledarna vilkaockså
lönsamhetsmål företa-finns för iverksamheten, och detuppsatta omsom

tillväxt. verksamheten harfinns uttalat krav på Lönsamhetskrav påettget
högproduktivaföretagen. andeltotalt 69 Den störreprocent gruppensav

operationalisering till hjälp för nåvittnar målen kan stor attatt av varaom
utveckling/tillväxt företaget det knapptgäller krav pådessa. Vad av var

intervjupersonerna således betyd-hälften sådant. Det ärettsom angavav
företagen definierade lönsamhetskrav de harligt vanligare har än attatt

tillväxtkrav.

Utbilda för ökad lönsamhet

sammansättning bör grundläggandePersonalens och kompetens avvara
industriföretag fungerar.för Man allmäntbetydelse hur väl attantarett

arbetskraftens vilket i sinutbildning höjer kompetens och kunnande, tur
produktiviteten.förbättrar

genomsnittlig fördelningföretagen mellanmedelstora harI de enman
och 25-30tjänstemän på 70-75 arbetarearbetare och procentprocent

skillnader finnsinklusive arbetsledare. här mellan lön-tjänstemän Inga
genomsnitt-högproduktiva företagen har docksamhetsgrupperna. De en

skillnadålderssammansättning. märks på arbe-ligt Främst dennayngre
fram-deunder 30 år blandtarsidan. Andelen arbetare är är störresom

i50 mindre degångsrika företagen, och andelen arbetare över år är än
itill skillnad ligger inteFörklaringen dennalönsamhetsgrupperna.andra

vuxit övriga dåhögproduktiva företagen har snabbare de ochde änatt
företag vuxit de 15snabbt undernyrekryterat många De senastesomunga.

kapitalmedianavkastningnämligen på äråren har eget somsom grupp en
företag. resul-för samtliga medelstora stället så tydermedianen Ilägre än

ålderssammansättning och lönsamhet.samband mellanpåtatet ett
utbildningspro-företag personal har också högreharDe ensom en yngre

tjänstemannasidan 50sina andelen årfil bland anställda. På är över
grundskoleutbild-tjänstemänandelen med enbartpositivt korrelerad med

gymnasieutbildade tjänstemän.negativt andelenning och med
företag minst tjänstemän medhögproduktiva har andelGruppen med

jämfört lågproduktivamedianandel 33 med deenbart grundskola; procent
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företagens medianandel 42på Utmärkande för företag inom denprocent.
högproduktiva ocksåär något större andelar gymnasie- och hög-gruppen
skoleutbildade tjänstemän. Likaså främstdet iär de högproduktiva företa-

Förekommerdet har gymnasieingenjöreratt anställdagen som man som
arbetare, ofta led i medveten internrekrytering.ettsom en

Ett högproduktivt företag kan beskrivas flerha anställda ochnu yngre
samtidigt högre utbildningsprofil bland personalen. Både utbildnings-en
nivå och andelen medarbetare uppvisar positivt sambandett svagtyngre
med lönsamhet.

Rekryteringsproblem. Problemen rekrytera arbetare i dagslägetatt är
mycket för företag.många Regionala skillnaderstora finns, denmen
genomgående tendensen detär råder brist främst på yrkesarbetare.att stor
Tjänstemän är det betydligt lättare framträderpå. Det i materi-att tag
alet tillantydan lågproduktiva företag haratt något svårareen svag att
rekrytera tjänstemän företag iän den högproduktiva övrigtIgruppen.
märks ingen skillnad mellan lönsamhetsgrupperna.

Små företagsutbildning.satsningar på Satsningarna företagsutbild-på
ning är generellt ganska ismå de medelstora företagen. Vid beräkning av
genomsnittligt antal dagar och år visar sigdet 28attper person procent av
företagen inte sina anställda tjänstemän någon vidareutbildning alls.ger
Motsvarande siffra på arbetarsidan 53är Tendensen bland deprocent.

emellertidintervjuade företagen är de högproduktiva har någotatt större
satsningar. denI har 29 företagen i genomsnittprocent ängruppen av mer
3 utbildningdagars för tjänstemännen, jämfört med 20 i denprocent
lågproduktiva gruppen.

FöretagsutbildningDen förekommer i dagsläget är således ganskasom
ringa till sin omfattning och ojämntäven fördelad. Tjänstemän får gene-
rellt utbildning än arbetare, och bland tjänstemännen oftaär detmer
anställda på högre befattningar möjlighet till ytterligare utbild-som ges
ning. företagsledarnaMånga verkade emellertid medvetnaav attvara om
behov ytterligare utbildning föreligger i företaget, och beskrev ocksåav att
satsningarna, de låga noteringarna, har ökattrots under de åren.senaste

Enkla produkter avancerad produktioni

Komplexitet/teknikhájd. En allmän beskrivning företagens huvudsakli-av
komplexitetsnivå på produkt- respektive produktionssidan tabellga ges av

3.8. intervjuadeAv de företagen det hela 69 kundeprocentvar som
bedömas ha relativt enkla produkter. Komplexiteten är generellt högre i
produktionen på produktsidan,än 39 företagen har lågprocentmen av
teknikhöjd i båda avseendena.

I den högproduktiva finns det klar övervikt företag medgruppen en av
enkla produkter, medan den lågproduktiva har den största ande-gruppen
len företag med avancerade produkter. Skillnaden i lönsamhet är stor
mellan med hög respektive låg komplexitet i produkterna; före-grupperna

med enkla iprodukter har genomsnitttag 5,4 procentenheter högre brut-
tovinstandel se tabell 3.8. På produktionssidan detär den högteknologi-
ska uppvisar högre lönsamhet än den lågteknologiska skill-gruppen som
naden 3,2 procentenheter. Högst genomsnittlig bruttovinstandel före-har
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produk-och relativt komplexkombination enkla produktermedtag aven
tionsteknik.

genomsnittlig bruttovinst-andel företagteknikhöjd,3.8 Komplexitet ochTabell resp
andeL

Produkter

SamtligaLågProduktion Hög

24,55130 29,4l7,821Hög
2l,34939 2l,1l0 22,4Låg

23,010069 24,7l9,331Samtliga

produktioni kani ochUtvecklingstakten produkterUtvecklingstakt.
jämförelseteknologihöjden. En sådan attjämföras på sätt gersamma som

i produkternautvecklingstakthögvanligt företagen harlikadet är somatt
Hela 44respektive 38 procent.produktionen 39i procentdetde haratt

iförändringstakt bådaemellertid lågintervjuföretagen hade avseen-av
ganskaföretag ofta tillverkarblir medelstoraSlutsatsendena. att mogna

teknik.beprövadrelativt känd ochmedprodukter
förändringstakt Högeller högför lönsamheten, lågdå bästVad är

lönsam-i materialet med högresamvarierariutvecklingstakt produkterna
Företagarnahälftenföretagen harhögproduktiva nästanBland dehet. av

i övriga lönsamhets-andel demedan dennaförändringstakt,uppgivit hög
föränd-uppgivit högföretagtredjedel. Deligger runt somengrupperna

brut-procentenheter högregenomsnitt 6,5ii produkterna harringstakt
till-procent. Pâjämfört 20,8medövriga 27,3tovinstandel än procent

tydligt samband.inte någotframkommerverkningssidan
Även utsträckningi vilkenkonkurrensförmåga påverkasföretagens av

otill-kapitel 2marknaderna. Ibehoven påprodukterna motsvarar anges
förloratföretag haranledning till svenskaanpassningarräckliga attsom en

pekarvi resultatföretagenmedelstoraBland demarknadsandelar. somser
uppnårproduktervidareutvecklar sinaföretagriktning. Dei somsamma

konkurrens-förbättradföljdsäkerligenlönsamhet,högre av ensom enen
kraft.

i tillverk-i ochUtvecklingstakten produkteroch utveckling.Forskning
FoU-satsningarnasmedstarkt sambandnaturligtharningsmetoder ett

medianen för FoUnsföretag liggerintervjuadesamtligaomfattning. För
företa-högproduktivamedan de2,0omsättningen påandel procent,caav

mel-positiva sambandprocent. Dettamedianen 2,5högstahar dengen
förfigur 3.10ijämföras resultatenkan medlönsamhetFoU-andel ochlan

lönsamhetFoU-andel ochmellansambandindustrin. klartIngethela
förklaring i desinhaskilda resultaten kan attframkommer där. De

vidareut-främst inriktade påFoU-satsningar ärföretagensmedelstora
vadhomogent änMaterialet härbefintliga produkter. ärveckling merav

tillväxt-i avsnittet FoUstuderatsför företagen ettgäller somsom -
krav.

genomsnitt-jämfört medsmåföretageni medelstora ärSatsningarna de
FoU-andelaroftastorföretagensindustrin, därförvärden helaliga stora

föränd-löpandeochModifieringar produkternagenomslag.får starkt av
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ringar produktionsmetodema iär vad de medelstora Företagenav som
vanligen omfattas FoU-andel på mellan och 2l procent.av en

Sammanfattningsvis kan konstatera relativt enkla produkteratt som
ändå förändras och utvecklas vidare efter marknadens ändrade krav, och
vilka tillverkas med avancerad nyare produktionsteknik, är kom-mer en
bination framträder oftare i den högproduktiva iän densom gruppen
lågproduktiva.

Nischstrategi ökad lönsamhetger

Medelstora industriföretagsvenska har under den lO-årsperiodensenaste
blivit intemationaliserade. Fortfarande dock försäljningsandelenärmer
på svenska marknaden klart dominerande, medelvärdet för låggruppen
1986 på 66 ökad satsning främstEn på europamarknaden kanprocent.ca
också till ökad lönsamhet.väg De högproduktiva företagen fram-vara en

nämligenstår intemationaliserade övriga lönsam-änsom grupp vara mer
hetsgrupper, i den betydelsen företagdessa har genomsnittligstörreatt en
exportandel. särskilt företags försäljningsandelDet dessaär på Europa
utanför skiljer sig frånNorden de andras.som

Vid jämförelser marknadsutvecklingen för olika företag framkommerav
sverigemarknaden inte har fulltutvecklats så positivt totalmarkna-att som

Jämfört falletderna. med vad är med totala marknaden såsom uppger
något fler företagare sverigemarknaden har krympt och färrenågotatt att
den Skillnadernahar ökat. mellan lönsamhetsgruppema emellertid inteär
stora.

inte förhållandetDet kan därmed arbetar på växandeattvara man
marknader för företagetsavgörandeär lönsamhet. ställetI pekarsom
materialet på marknadsandelarnas utveckling viktigare faktor. Isom en

hälften företagenöver ansåg de marknadsandelama harattav man egna
ökat. Skillnaderna mellan lönsamhetsgruppema härär markerade. En
tredjedel företagen med låg bruttovinstandel har uppgivit minskadeav
marknadsandelar, medan den andelen i högproduktivaden baragruppen

framgångsrikaär 6 företagenDe oftaockså mycketnämnerprocent. mer
deras marknadsandelar har ökat 74 företagen.att procent av

ökat sinaAtt ha marknadsandelar hänger ofta med harattsamman man
omdefinierat sin marknad till omfatta mindre och sedanatt ett segment,
lyckats ibearbeta detta högre tidigaregrad vad klarade Skillna-än man av.
den i lönsamhet kan bakgrund detta tolkas följdmot av som en av en
tydligare nischstrategi. Detta stämmer också väl med iakttagelsen deatt

företagen oftarelönsamma koncentrerar sin verksamhet kring ett,mer
flera näraliggande,eller produktområden.

Konkurrenter. Också företagensnär studerar konkurrensförhållan-man
den framstår tydlig nischinriktning för medelstora företagvägen som en

uppnå högre lönsamhet. Genom specialisera sina produkter mins-att att
kar konkurrensen just nischpå den valt. Ingen skillnadstörreman man
finns mellan lönsamhetsgruppema vad gäller antalet konkurrenter, i stället
framkommer relativ förhållandesamband mellan storlek i till konkur-ett

företagrerande och det företagets lönsamhet.egna
Konkurrensläget klanär hårdare på exportmarknaderna jämfört med på

6 29-046-
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viktigaste mark-denJämfört med konkurrenterna påsverigemarknaden.
företag småhälften samtliga de ärutanför Sverige drygtnaden attavanser

högproduktivavanligare bland decirka femtedel Detmedan är ärstora.en
lågproduktiva har störstrelativt och denföretagen stor,att gruppenvara

konkurrentemaEttsig i jämförelse medföretag småandel kännersom
rimligt-företag 500 anställda kanmed mellan 100 ochsvenskt medelstort

markna-utanför Sverige lyckatshar avgränsavis bara stort om manvara
faktisktnischen Det ärtill speciell nisch. den ärIden stora.egna manen

relativa, intressant.deninte absoluta storleken, ärsåledes den utan som
integrationenvilka effekter EG kommerOsäkerheten är attstor om

ochdiskuteras i kapitel 2 Handelföretagen, vilketmindre svenskaför de
viktigarekonkurrenssituationkonkurrenskraft. det änhårdnande görEn
uppnånischinrikta sin verksamhet och på detta sättför företagdessa att en

sitt marknaden.ställning påstarkare segment av
bruttovinstandeloch harKunder. mellan antalet kundersambandNågot

få kunder harmaterial. Beroendet någraiinte upptäcka vårtkunnat av
10 åren;helhet under deminskat för senaste gruppemasgruppen som

för 50fem svarade1978 kundermedianvärde år procent avsomvar
företagaretill 1988. Mångavilket åtta kunder årförsäljning, hade ökat

Añärsrelationer-samtidigt stärkts.kundrelationerna harocksånämner att
stabila.beskrivas mycketoftast långsiktiga kanochär somna

distributionlager ochefektiviserarDatorisering

företagen fart under deharDatoriseringen medelstorade senastesattav
sinaflestadatoriserat devi besökte hadeSamtliga företagfem åren. av

sprid-övrigadet på områden störreadministrativa rutiner, medan envar
i övrigtproduktionsstyrningmaterial- ärLagerredovisning ochochning.

material ochföri utsträckning. Systemdatoriserats högstområdende som
för kunna Ökahaft betydelseproduktionsstyrning MPS har stor att sam-

vidnödvändigtdistribution, vilketproduktion och ärordningen mellan
lagren har"Just-in-Time totalaleveranser. Defrån kunder påökade krav

MPS-ochminskat 10 åren,under deför helhet senastesomgruppen
orsak till detta.varit bidragandeharsystemen en

genomsnittligt flestdatorstöd påföretagen använderhögproduktivaDe
funktion ellervissdatoriserattill harFörklaringenområden. enom man

verksam-enskilda företagetssökas i detemellertid i första handinte bör
hetsinriktning.

det klartbiltransporterframgår det ärsågällerVad atttransporterna
samtligahela 85distributionssättet; utvanligaste transporterprocent av

väljs i övrigt göraharlastbil. Vilketföretagen med sättfrån går attsom
alternativvilkafraktas ochskallproduktervilkenmed somtyp somav

produk-kilopris sinapåföretag. har högtför respektive Företagfinns som
utsträckningisig till exempel högreteknikinnehåll använderstort avter

företag.andraflygtransporter än
vilkenochsnabb leveransmed hurhar också göraTransportsättet att
inter-kräver. Allmäntleveranstidpunkt kundernainoggrannhet uppgav

vanligaste äråren. Detskärpts dekraven harvjupersonerna senasteatt
55bestämd veckaavtalar leveransfortfarandedock att enomman

företagen.procent av
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sinaNär kunderna minskar lager och i stället kräver istörre noggrannhet
leveranstidpunkt innebär antingen företagetdetta det levererande mås-att

sinaöka lager eller de rationaliserar sin lagerhantering.även Det ärte att
den förklaringen förrelevant medelstora företag.är våramestsenare som

tidigareSom har minskat sinanämnts klart lager under dengruppen
IO-årsperioden. Datoriseringen lagerredovisning införandetochsenaste av

MPS-system troligen bidragit elTektivitet.har till ökad Däremot sägerav
sig inte intervjuade företag ivåra någon nämnvärd utsträckning ha lyckats
skärpa sina de leverantörerna.krav på egna

Samband med bruttovinstandel regressionsanalys-
Jämförelsema mellan lönsamhetsgrupper gäller fördelningen olikavad av

variabler förklaringarstrukturella har pekat på rad möjliga till produk-en
tivitetsskillnader. hjälp regressionsanalys faktorsMed kan inverkanav en

till övriga förklaringsvariablers inverkan.studeras med hänsyn taget
Vi linjär regressionsekvation till materialet,har där deanpassat en

faktorer vilkastagits med samband bruttovinstandelmed starkast.var
uppfattningDenna metod god sambandens riktning.styrka ochger en om

koefficienternasDe skattade absoluta värden beror emellertid i hög grad
på hur kodningen variablema eftersom förkla-har skett, och vissaav av
ringsfaktorerna blivit föremål förhar indelningganska bör resulta-en grov

försiktighet.tolkas medten
Regressionssambandet förklaringsvariablernamellan och bruttovinstan-

finns i figurdel nedan 3.17. medtagna variablema förklarar tillsam-De
variationen i förklaringsgraden44 lönsamhet R244,4procentmans av

justerad frihetsgrader.för Regressionskoefficienternaantaletprocent an-
vilken effekt förändring respektive variabel får på bruttovinstan-ger en av

delens förutsatt övriga faktorerstorlek hålls konstanta. Siffrorna inomatt
för koeñicienternasstår t-värden. För vårt antal observationerparentes

innebärn74 t-kvot 1,67är större sambandet statistisktän äratten som
90-procentsnivån, villsäkerställt på det risken för koeñicientensäga att att

inte frånskild noll lOär är T-kvoter 2,00 visarstörre än påprocent. att
sambandet statistiskt risknivå.är säkerställt på 5 Låga t-värden ärprocents

följd spridning mellan observationema, vilket sambandetgörstoren av
osäkrare.

Figur 3.17 Regressionssamband

Bruttovinstandel horisont15,3 +2,7 strategi 2,7+ +X X
3,7 2,3

ägarform6,5 +0,1 andel 30 7,2 marknadsandels-år +X XX
1,8 0,7 3,0
förändring 0,6 7,6 komplexitet iexporthandel produkter+ X X-

0,9 1,9
justerat för frihetsgraderR2 44,4 antal

Medveten Variabeln företag0 kodad så med medve-strategi. är 1 att- -
harstrategi i Vi skiltanalysen. har således endast mellan tvåettaten en
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fall; ha respektive inte ha medveten strategi. Sambandet starktäratt att en
procentenheterpositivt. medförMedveten strategi i vårt 0/1 läge 12,7en

högre bruttovinstandel.
Planeringshorisont. Vid framförhållninglängre uppnås högre brut--

tovinstandel. Koelñcienten, säkerställdär på 5 risknivå,procentssom
tolkas så planeringshorisonten ökas bruttovinst-med år så ökaratt ettom
andelen med 2,73 procentenheter. Sambandet troligen inte linjärt förär

intervjuföretagenhögre värden sexårig framförhåll-mestuppgav som en
ning.

Ägarform. Familjeföretag har kodats företagmed nolla och ägdaen-
andra bolag Skillnadernamed mellan ägarforrnerna 6,52äretta.av en

i bruttovinstandelstenner, företagdär ägda debolag ärprocent annatav
lönsamma.mer
Andel anställda år.30än Företagets lönsamhet ökar med lyngre-

procentenhet andelennär anställda ökar med 10 procentenheter.unga
inte statistisktSambandet är säkerställt, stämmer väl med tabellana-men

lysens slutsatser.
Marknadsandelarnas förändring. tregradig, minusHär skalanär ett-

för minskade marknadsandelar, noll för oförändrade, föroch plus ett
Tidsperspektivetökade marknadsandelar. de 10 åren. Samban-är senaste

positivt.det klart marknadsandelama vuxit innebär 7,23är Har detta
bruttovinstandel jämfört oförändradeprocentenheter högre med mark-

nadsandelar.
Exportandel definieradhär företagets försäljningsandelär utan-som-

för Norden. Sambandet lyckas öka 10säger exportandelen medatt man
effekt bruttovinstandelenså detta på 0,6med procentenhe-procent ger en

ökning. Sambandet ärters svagt.
Produktens komplexitet. Detta 0/1 variabel,är också kodad dären-

relativt företagetenkla produkter nollmarkering komplexaochger en mer
produkter innebär Sambandet negativt företagoch tolkas såäretta. atten
med komplexa produkter har 7,6-procentenheter bruttovinstan-lägremer

företagdel tillverkar enklare lika.än produkter, allt annatsom

Sammanfattning och slutsatser

Strategiskt tänkande viktigt Längre planeringshorisont med-är och en-
strategi utmärkande för högproduktiva företagen. Förstärkningär deveten

företagens strategiska medvetenhet långsiktiga planering blir därförochav
förbättra förutsättningarna för ökad produktivitetsutveckling.vägar att en

Familjeföretag har ägdasvårare uppnå hög lönsamhet företagänatt-
bolag. Skillnader i strategisk riskkapitalmedvetenhet och brist påannatav

förklarakan delar denna lönsamhetsskillnad.av
Personalstrukturen troligenhar betydelse för produktiviteten. Högpro--

duktiva företag sinahar andel anställda i 30 årstörre åldrarna underen av
fleroch likaså har de gymnasie- och högskoleutbildade tjänstemän. Dessa

företag genomför också satsningar vidareutbildningstörre på sin perso-av
tjänstemannasidan.nal, både på arbetare- och i syfte tillförsäk-Insatser att

företagen tillgång till utbildadgod arbetskraft blir därmedra en en av
samhällets viktigare uppgifter. företagenEn aktivt stimuleraär attannan
till satsningar Företagsutbildning.ökade på
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lönsamma. iKomplexa produkter svåra den högpro-Företagär att-
företag i övrigaoftare relativt enkla produkter deduktiva har ängruppen

företagen fåOftast medelstora myckethar delönsamhetsgrupperna. pro-
högteknologiskavanligen och produkter medduktområden, bara storaett,

riskexpo-innebärutvecklingskostnader kan bakgrund detta stormot av en
förkla-marknadskanaler kan ocksånering. Mindre välutvecklade vara en

teknologisktring företag har lyckas medtill medelstora svårare attatt
avancerade produkter.

utveckling produkterna förknippas iRelativt snabb högre utsträck-av-
Modifieringar förändringar ihögproduktiva ochning med den gruppen.

satsningpositivt korrelerade med högre lönsamhet. En påprodukten är
få, produktin-förändring relativt enklare produkter därmedsnabb är enav

företagen.i medelstorariktning lönsamheten demest gynnarsom
chansen för medelstora företag bli lönsam-Nisch-inriktning ökar att-

högproduktiva företagens marknadsandelsutveck-detta talar deFörma.
oftare jämfört sinaling. företagen också medlönsamma ärDe storamer

vilket svenskt företagvärldsmarknaden, medelstortkonkurrenter på ett
avgränsad. bak-antagligen kan marknaden Motbara är snävtvara om

för förbättrablir nischstrategier viktigare de medel-EG-92 ängrund attav
företagens förmåga konkurrera.attstora

utanförföretag har andel försäljningHögproduktiva sinstörreen av-
vad Iågproduktiva företag har. Internationalisering vidgarNorden mark-än

mindre hemmamarknadens utveck-företaget beroendenaden och gör av
till EG,näraliggande framtid finns Sveriges nännandeling. ocksål en

viktigare för företagenvilket med påkommer det ännugöra attatt vara
för inte tillmark utländska konkurrenter.exportmarknaderna att tappa

fördärför stimuleras till intresse europamarknaden.bör ökatFöretagen ett

Slutsatser

l980-talenproduktivitetstillväxt under 1970- ochSveriges ärlåga ett pro-
minst i jämförelse utvecklingen i våradignitet, inte medblem storav

kapitletföregående "Handel och Konkurrens-konkurrentländer. detI
i jämfö-produktivitet minskade medvi Sveriges 15kraft såg procentatt

stimulera tillperioden 1970- 1988. För ökadunderrelse med utlandet att
investeringar, FoU-sambanden mellantillväxt krävs kunskap t.ex.om

tillväxt.faktorer produktivitet och l dettastrategiska ochsatsningar och
produkti-skillnader ifaktorer påvisats samband medkapitel rad hahar en

vitet.
följt1978 och 1986 lön-Produktivitetsförändringarna har mellan åren
uppvisatvinstandelarökande harsamhetsutvecklingen väl. Företag med

lönsamhetsutvecklingenproduktivitetsutvecklingen. Eftersomden bästa
finnsvidare kapitel så därmed godaindustrin se 4,varit god i hela

produktivitetstillväxt. Likaså föränd-förförutsättningar också ökaden
produktivitetsskill-tydligt samband medringar i förädlingsvärdet har ett

nader.
produktivitettydlig positiv inverkanMateriella påharinvesteringar en

företagdetill med 1984 kan ocksålönsamhet. Fram ochoch attman se
produktivitetstillväxt.haft Underklart bättreinvesterat harmest ensom
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1985 och 1986 sjönk emellertid förädlingsvärdet tydligare för denna grupp
till följd konjunktur, medan antal anställda förblev konstant.av ogynnsam

tillDetta ledde den bättre produktivitetstillväxten för investeringsm-att
företagtensiva försvann undersökningsperiodensunder sista två år.

viktigaste faktorerna förDe investeringarökade produktionsökningarär
kapacitetsutnyttjande.och högt Hög lönsamhet viktig, inteär en men en

faktor förtillräcklig, investeringsökning.att ge en
forskning och utvecklingInvesteringar visari också på samband medett

produktivitet. framkommerhögre Däremot inte något samband mellan
FoU-satsningarstörre och högre lönsamhet. Produktivitetstillväxten ivar

likartad för företagsgruppersamtliga forskningpå ochstort sett satsatsom
heltutveckling. företagDe saknade uppvisarFoU-verksamhet docksom

klan produktivitetstillväxt.sämreen
Även produktivitetstillväxten inte skilt sig företaghar mellanom som

investerar imycket FoU och de mindre så kan konstaterasatsarsom man
intensivare företagen haftde FoU har markant volymtillväxt.bättreatt en

också dessa företagDet är lyckats behålla sysselsättningsnivån undersom
perioden, medan övrigade har klart minskat sina antal anställ-grupperna

implicerarda. Detta det industrinär den FoU delentätasteatt av som
vilket innebär kanaliseras till företag iväxer, dessa störreatt resurser

utsträckning. tillTotalt leder detta produktivitetstillväxten blirsett att
högre.

företagen vi högproduktivaBland de medelstora har densett att gruppen
tydligare Tydligframför olikaallt utmärks strategier på områden.av

planeringshorisont, för företagetsnischinriktning, längre klar strategien
utveckling definierade för före-och klart lönsamhetsmål underlättar dessa

bli produktiva. Högproduktiva medelstora företaglönsamma ochtag att
utbildadockså och bättre personal och dessutom någothar satsaren yngre

vidareutbilda sinapå anställda.attmer
i företagenGenom öka strategiska medvetenheten skulle därmeddenatt

produktiviteten, liksom produktivitetstillväxten, förbättras.kunnaäven
framstår insatser för mindre medel-samhällets sida de ochFrån stöttaatt

företagen strategiområdet viktig förpå uppnåvägstora att ensom en
förtillväxt 90-talet. Också närmandet till EGbättre på talar dessaatt

strategiskt eftersom främstföretag behöver bli medvetna, det deärmer
mindre företagen negativtoch medelstora kan komma påverkasattsom

vidare kapitel 2.se
Kapitlets rekognosering produktivitetsområdets oländiga harterrängav

inblick investeringsvägens, strategivägensgivit i FoU-vägens ochoss en
Ökadeframkomlighet. materiella investeringar efterfråganvid god enger

produktivitetstillväxt. Satsningar forskning utvecklingökad på och leder
inte till produktivitetstillväxt, till volym-någon omedelbar däremotmen

faktorerökningar relativ sysselsättningsökning. Indirektoch dessaen ger
produktiva indu-överflyttning till de FoU-intensiva delarna aven mer

Ökadtillväxten. strategisk i destrin, vilket den totala medvetenhetgynnar
företagen företags möjlighet till förbättradmedelstora påverkar dessa pro-

duktivitetstillväxt. Sju i industrin innebärår god lönsamhet ett gottav
produktivitetstill-vidare 90-talets högrestartläge. Nu återstår gåatt mot

växt.
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Appendix
bruttovinstandelGruppindelning efter

varit möjliga20-999 anställda1718 företag medmaterialet ingår1 som
43företag utgjorde 1986perioden 1978 86. Dessafölja under procentatt u

forsysselsattaantaletomfattade l986 57företag ochantalet procent avav
tillkommitellerföretag avgått20-999 anställda. Destorleksgruppen som

medtagits.alltför kraftigt inteharomvandlatsperioden ellerunder
företagenvarefterför 1978 och 1986Bruttovinstandelen har beräknats
positionbruttovinstklasser.fem olika Företagetsin irespektive delatsår

gruppindelning med klassgränsernatill förligger grund19861978 och en
Följaktligen finns 25 klasserdet dåO25, 20, 10 och procent. gruppvarav

bruttovinstandel 25haft överföretag harinnehåller11 som enex.
företaginnehåller13l986 medanbåde 1978 ochprocent varsgrupp

1978 tillvarit 25frånminskat ha större änbruttovinstandel har procentatt
för gruppindelningenPrincipen20mellan lO ochl986 procent.att vara

framgår figur A3.1.av

bruttovinstklass.gruppindelning efterPrincipskissA3.l. överFigur

125BVA1 25BVA

2 2BVA2ll2525BVA2U

BVA1U 32l7ZUBVA1U3

4lllBVAll4 1llBVAl7

llBVA 55 UBVA

figur ocksåenligt A3.2.fördelar sig olikapå deFöretagen somgrupperna
position 1978förändringarna skett. Företagenshur harantydanger omen

positionen l986 visas i raden.övrevisas i kolumn medanvänster

Övergångsmatris1978-86. industrin.HelaA3.2.Figur

733512345
252

158123
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Gruppindelning för U-studienF0
perioden 1978-A3.l för medelvärdet FoU-kvoter i underTabell intervall procentav

1986.

För:För:FoU-
industri, industriindustrin,Tung LättHelagrupper

Verkstadsindustrin med och utan
tranportmedelsindustrin

0Grupp 01
0-l,5Grupp2 0-3
1,5-3Grupp3 3-6
3-4,5Grupp4 6-9

Grupp 9 4,55

industri,gjorts för industrin SNI 2 3, lättGruppindelning har hela + tung
Verkstadsindustri exklusiveindustri, verkstadsindustri och transportme-

identisk fördelsindustri. Gruppindelningen alla branschgrupperär utom
för betydligt lägre.for industri medelvärden FoU-kvotemalätt varvars

till fast prisnivå 1980 basår.Samtliga variabler omräknade medär somen

Strukturella skillnader hos F0 U-grupperna
industrin.Några viktiga karakteristika för de olika hos helaTabell A3.2 grupperna

Genomsnittssilfror 1978- 1986.

kapital-sysselsatta AndelAntalFoU-
företag intensitetföretag sysselsattapergrupper

i tkr/syssprocent

12 86474 149Grupp 1
498 28 194Grupp 2 342

18 166136 818Grupp3
33563 451 5Grupp 4

37 262139 591Grupp 5 1

studien företageningår företag i FoU-verksam-Totalt 1541 utanvarav
företagen.454 eller 41het denutgör största procentst avgruppen

förtillräckligt slutsatser ska kunna drasSamtliga är stora attgrupper
för 12 desaknar FoU står endastutifrån dem. Företagen procentsom av

företagenFoU-intensivastei genomsnitt medan däremot desysselsatta
förredovisa siffrornavi istället valtför hela 37 Hadestår attprocent.

snarlik fördelning. tydligtfått Det mångaförädlingsvärdet hade är atten
i den FoU-storföretagen många anställda har hamnatmed mestav

FoU-minsta i den saknarintensiva och många de grupp somavgruppen
verksamhet.

företagen i olikagenomsnittlig storlek hos deSkillnaden i grupperna
genomsnittföretagen i 1591tydligt. femte hadeHos den gruppensyns

149perioden i bara hadestuderade medan de lanställda under den grupp
uppvisar skillnader medKapitalintensiteten ocksåanställda. stora grup-

kapitalinten-FoU-intensiv denföretag nästär mestmest sompen av som
företagi genomsnitt, till FoUsiva kr/anställd335000 utangruppen av

genomsnitt. Vikapitalintensiva i kanminst 86000 kr/anställddensom
minst förproduktiviteten för 4 ochdärför förvänta är störstatt grupposs

in.faktorer kapitalintensitet spelarinte andra ängrupp om
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4 Svensk industris framtid basindustri-
eller högteknologi

l kapiteldetta sammanfattas först utvecklingen under 1970- och l980-talet
för industrin helhet. Därefter redovisas scenariema och någrasom centra-

antaganden för dessa.
Fömyelsetakt och lönsamhetsstruktur redovisas i särskilt avsnitt ochett

kapitlet avslutas med genomgång industrin uppdelad på 19 delbran-en av
scher. Denna genomgång består inte några djuplodande branschanaly-av

korta positionsbestämningar och branschkaraktäristika.utanser av

Återhämtningensl980-talet: tid

Strukturen i den svenska ekonomin har sedan 1970 förändrats på så sätt
sysselsättningen förskjutits från varutillverkande till tjänsteproduce-att

sektorer framförrande och olfentligaallt sådana. Under l980-talet har
dock privata tjänstesektomden vuxit något snabbare offentliga.denän
Även i absoluta tal har antalet sysselsatta inom varuproduktionen minskat

inom industrin med 150000 mellan 1970 och 1987.ca personer-

Figur 4.1 Andel antal sysselsatta.av
Procent

1978 1987
SNI:

4.282

I 1

2-3
27 882. W 4-5

E 6-9

orr

18 282. 35 882.
Källa."SCB

Ser i stället industrinspå andel BNP har utvecklingen varitman av
mindre dramatisk.

Under så hela efterkrigstiden fram tillgott mitten 1970-taletsom av
industriproduktionenväxte snabbare än BNP. Oljekrisen 1973-74 i kom-



till-76 leddekostnadsstegringar 1975inhemskakraftigabination med en
utveckla-till 1982från 1975för industrin ochlågkonjunkturlångextremt

undantagetEndaBNP.industriproduktionen änsvenskades den svagare
1979.åretvar

industriproduktion.BNP ochUtvecklingFigur 4.2 av
l980l00.indexpriser,Fasta
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fördröjning frånvissperiod medunder dennaocksåDet enmenvar
industrin ägdeisysselsattaminskningen antalettill 19831976 avsom

sysselsättningen ökat något.Efter 1983 har 0. m.rum.

industrin.iAntal sysselsatta4.3Figur
OOO-tall

1100

1050 -

1000 --

950--

900 --

750 -

lllllllllllllllá-700
707172737475767778798081828384858687

Källa: SCB



91

Vändningen 1982-83 främsthänger med devalveringamasamman av
den svenska kronan 1981 och 1982 även med allmän konjunktur-men en
förbättring i hela Västeuropa. Därefter har tillväxten varit betydligt högre
än under 1970-talet, med bara avmattning 1986.en svag

Såväl importandelen för industrivarorsvenskaexport- understegsom
1970-talet, bl. följd ökad specialisering och därmed ökata. som en av
beroende utlandet. Efter devalveringama sjönk importandelen svagtav
fram till 1986, vilket tyder på devalveringama haft effektönskad seatt
även kapitel 2 industrissvensk internationella konkurrenskraft.om

Figur 4.4 Export- importandel.och
Procent produktion inhemsk tillgångav resp

Exportandel-

Importandel-

i i i | i i i I i i i i I i ii l l i i | i r i i i i I i i
707172737475767778798081828384858687

Källa: SCB, beräkningar

Exportandelen har varit i oförändrad i försedan 1983 ställetstort sett att
skulle fortsattkunna stigande. Möjligen beror det påtro attsom man- -

efterfrågan inom Sverige kraftigt 1984. Senare kan kapaciteten hasteg
varit begränsning för ökad export.en

Produktionsuppgången efter 1982 kunde tillkomma stånd mycket tack
ökat kapacitetsutnyttjande. Under de åren mellan 1982 ochett trevare

1985 stod fördetta 60 produktionstillväxten, faktis-medan denprocent av
ka utbyggnaden produktionskapaciteten förstod endast 40 procent.av

Sannolikt hade industrin inte räknat med kraftig efterfrågetillväxtsåen
och investeringarnaden kom hann intenär med. Efter många år med svag
utveckling torde också behovet konsolidering inom industrin ha varitav

Sannolikt vid det laget inte heller förväntningarnastort. denvar om
framtida utvecklingen särskilt positiva. En del den osäkerhet ut-av om
vecklingsbetingelsema i Sverige, diskuteras i detta avsnitt ochsom senare

under de fannsåren, redan då.accentuerats senastesom
Investeringskvoten, förhållandetdvs. investeringarmellan och produk-

tionsvolym, nådde också bottennivå 1983. börjadeDen sedan stiga fören
åtminstone1987 ha nivån under den högkonjunkturenkortaatt passerat

1979- 1980, fortfarande bitha bra kvar till rekordnivån vidmen en
mitten 1970-talet.av
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industrin.ilnvesteringskvotFigur 4.5
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kapacitetsutnyttjandet oförändrat ochEfter 1985 under årett parvar
produktionsförändringarna förändringar i produk-motsvarades helt av
tionskapaciteten. Kapacitetsutnyttjandet mycketdessa år högt.var

tillväxt iframtida arbetsproduktivitet och produk-För säkraatt en
industriinvesteringarna ytterligare.tionsvolym behöva öka Förut-torde

i form finns. Bruttovinstandelensättningar god lönsamhet har underav
från tillfällig 1986 varit1983- 1987 bortsett nedgång högre änåren en

industrin, basindustri-tidigare 1974. den bl.a.under det toppåret I tunga
varierat kraftigt bruttovinstandelen kommitochhar lönsamhetenerna,

nivå övriga industrin utvecklingeni med 1974. Inom delar haravupp
varit jämnare bruttovinstandelen de åren legat bitoch översenaste en
1974 nivå.års

Även investeringari industrins materiellaräknat absoluta tal nådde
investeringar iförst vid mitten 1970-talet dels1988 volymsamma som av

maskiner, i forskning utveckling behandlasbyggnader och dels och mer
investeringsnivånutförligt i kapitel 3. många mycket låg,Under år var

till arbetsproduktiviteten relativtvilket skäl utveckladestorde ett attvara
svagt.

produktivite-investeringsuppgång emellertid igenom iSenare års bör slå
följd miljö-investeringarna varit skärptadeläventen om en av en av-

effektivisera produktionen.avsedda gällerkrav Detän att senaresnarare
pappersindustrinsärskilt vissa branscher. och sådanaInom massa- var

exempelvis investeringarna 1985investeringar 5 de totalaprocent menav
inte statistikenkan andelen ökat under år.avgöraav om senareman

investeringarna bruttovinsterna inte ökat tordede högaAtt trots mer
industrin framtidadelvis tillskrivas inom dekunna osäkerhet omen

indu-utvecklingsbetingelserna i Sverige. tecken på detta svenskEtt är att
kraftigare i Sverige. Enligtstris investeringar i utlandet ökat under-än en

utredningsinstitut industrissökning gjord Industrins har svensk ut-av
mångfaldigats i fasta priser mellan 1980 och 1987.landsinvesteringar
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Figur Bruttovinst4.6 andel förädlingsvärde.som av
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lnvesteringsvolymen i Sverige periodväxte under med mindre änsamma
20 procent.

del utlandsinvesteringarna utgjordes företagsköpEn och kanstor av av
hänga bl. med osäkerheten Sveriges framtida förhål-antas samman a. om

lande till EG. troligtDet dock del investeringarär dessa hadeatt en av
genomförts det varitäven helt klart Sverige skulle jämställdstå påattom
fot i framtiden,med EG-länderna på grund företagen efter-atta. av

tillnärheten marknaden.strävar
förAndra osäkerhetsmoment industrin framtida tillgång prisrör och på

elenergi vilka miljöavgifterkonsekvenser och ökade miljökrav kom-samt
industrins internationellapå konkurrensförmåga.attmer



1987.Elkostnadsandeli olika branscherTabell 4.1

saluvärdeProcent av

7,72 GruvorSNI
8.4malmgruvor23 varav

Livsmedelsindustri 0,831
Textil-, beklädnads-32

lädervaruind 1,1läder- och
Trävaruindustri 1,433

och341 Massa-,pappers-
pappersvaruindustri 5,4

6,3pappersind3411 massa-0varav
industri 0,5Grafisk342

2,7industri+352 Kemisk351
6,3kemikalieindustri3511 varav

Petroleumraflinaderier 0,6353 354+
Gummivaruindustri 1,6355
Plastvaruindustri 1,8356

2,5stenindustrioch36 Jord-
5,6kalkind3692 cement- ovarav

3,8metallverkJärn-,stål-37 0
3,8järn- stålverk37101- 2 varav 0
5,9järn- stålgjuterier37103 0
6,0ickejärnmetallverk37201-2

1,2Metallvaruindustri381
Maskinindustri 0,8382

0,9Elektroindustri383
Transportmedelsindustri 0,73842 9- 1,43841 Varv
lnstrumentindustri 0,5385

tillverkningsindustri 1,039 Annan

Källa: SCB

basindustrierna. Somelprishöjning skulle slå hårdastkraftigEn mot
ochielkostnadsandelen högstframgår tabell 4.1 är gruvor, massa-av
ochbaskemikalier och jord-kemisk industripappersindustri, delar av

metallverk.i järn-, stål- ochstenindustri kalkcement, samt
påverkaföreslagits diskuteras skulle ocksåmiljöavgifter ochDe som

olika. Delvis bran-företag mycket detoch ärenskilda branscher samma
pappersin-ochelkostnadsandel, dvs.högscher har massa-gruvor,ensom
dockmetallverk. Konsekvenserna är ännujärn-, stål- ochdustri samt

investeringaremellertid ökadetordeofullständigt Klartutredda. attvara
investeringarmiljöskäl. sådanaI vad månkrävaskommer ävenatt av

produktivitetshöj-produktionenrationalisering ochbidra tillockså kan av
mindreningar klart.är

förhinderTillväxt med1990-talet:

möjligheterkapitel, sig såvältidigare medframgått1990-talet bär, avsom
avsnittiscenarier dettaindustri. Deför svenskhot presenterassomsom

hotmöjligheter ochdessaFörutsättningar hurpå bestämdabygger om
utvecklingen ärinternationelladet gäller denrealiseras. Närkommer att

3,3efterfrågetillväxt pårelativt neutrala medscenarieförutsåttningarna en
likaterms-of-trade,oförändrad storochårprocent som ger enenper

bli betydligt snabbareUtvecklingen kanexporttillväxt.import- omsom
realiseras.väsentligt hoteninfrias långsammareochmöjligheterna om
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inhemskaDen utvecklingen däremotär variant bådeen mer gynnsam
gäller miljö- energipolitikennär det och arbetskraftstillgången.och Fram-

för allt bygger den konkurrenskraftenpå kan bevaras.att
Sveriges nuvarande relationer till EG har i huvudaltemativet förutsätts

bli i oförändradehuvudsak under l990-talet. kan fåDetta både positiva
negativa effekter föroch svensk industri. På den positiva sidan finns ex.

efterfrågan investeringsvaror,ökad på eftersom rationaliseringar ochen
koncentration blir följden inreden marknaden maskiner. Dessut-av s.

kan lättare konkurrenssituation nationellauppstå när monopol vadom en
kommunikationergäller upphävs teleprodukter. negativaPå denex.

sidan finns risken för kraftigt ökad intekonkurrens, minst prissidan,påen
då nationella regleringar och produktspecifikationer bort läkemedel,tas
bilar. Sammantaget dock de positiva effektemaväntas EGs inre mark-av

efterfrågan industriprodukternad på på svenska se kapitelöverväga även
2.

huvudaltemativet för framtidaI den utvecklingen förutsättshar att
restriktioner gäller energi miljö intevad och kommer tillåtas slå ensi-att
digt svensk industri. Orsakerna dels utrikeshandelsberoendeärmot att ett
land Sverige i alltförinte utsträckning industrinskan öka kostna-storsom
der i negativaandra länder förän konsekvenser levnadsstandardutanmer

sysselsättning,och dels det knappast kan fördelatt attanses som en
miljöstörande tillverkning flyttar till länder mildaremed krav Sverige.än
Såväl elprishöjningar miljökravskärpta kostnadsfaktorerärsom som san-
nolikt på sikt kommer industrin i övrigamöta även Västeuropa. Såle-att
des har elpriserna i Sverige antagits stiga realt med 2endast årprocent per
fram Miljöavgiftertill år 2000. och -krav påverka industrisväntas svensk
internationella konkurrenskraft endast marginellt, eftersom förutsättning-

restriktioner införsdessa samtidigt i Sverigeär och EG-länderna.atten
Arbetskraftstillgången i efternuläget lång period relativtsom en av

tillväxt försnabb problem delar industrin troligenär kommerett stora av
förbli faktor. minskatbegränsande Ett antal ungdomar kommeratt atten

tillföras arbetskraften första hälftenunder l990-talet och någon ökningav
förvärvsarbetandeandelen kan inte räkna med. Den ökningav man av

arbetsinsatsen enligt krävs i samhället helhet väntassom prognosen som
huvudsakligen i formkomma ökad arbetstid sysselsatt. Dettaav per som

följd inkomstskatteomläggningen. Tillbl. de kvantitativa begräns-en av a.
ningarna kommer behov ökad arbetskraftenkompetens hos närett av
kraven flexibilitetpå ökar och komplexa tillverkas.produkter Nymer
produktionsteknik medför innebärändrade arbetsroller och ökade krav på

bred grundutbildning hos de anställda. Behoven vidareutbildningen av
stigandeökar också med genomsnittsålder vidare kapitelse 3.

efterfrågan iEn hög Europa tillsammans tillväxtmed ökande denen av
privata konsumtionen i Sverige, på grund inkomsterna ökarattav som en
följd arbetsinsatser,ökade kan leda till högre produktionstillväxt förav en

industrisvensk under 1990-talet och snabb investerings- och produkti-en
vitetstillväxt. sammanfattas iResultatet tabell 4.2.
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lndustriutvecklingen 1985-2000.Tabell 4.2
Huvudaltemativ

volymförändringProcentuell

Förädlings- Syssel- Export Import
sättningvärde

1,90,1 -1,7 -0,8Gruvor
Livsmedelsindustri 1,8 0,1 2,5 5,2

3,8 3,9Tekoindustri -0,7 0,7-Trävaruindustri -0,8 3,21,5 4,4
Massa-och pappers-

2,3 -0,1 2,6 3,3industri
Grafisk industri 2,8 0,1 5,81,5
Kemisk och plast-
varuindustri 0,7 3,2-1,5 4,1
Rañinaderier 2,6 0,6 0,9 3,5

-0,3 1,8 4,9Gummivaruindustri 1,4
Jord- och sten-
industri 2,6 1,0 3,7-1,1

stål- ochJärn-,
-0,2 -2,6 3,1metallverk -1,4

3,2Metallvaruindustri 3,1 -0,9 1,6
5,6 6,1 1,8Maskinindustri 1,4

Elektroindustri 3,0 0,2 5,6 3,5
Transportmedels-

-0,8 3,4 5,0industri exkl 1,7varv
3,0-3,3 -4,6 -7,1Varv

lnstrumentindustri -0,1 2,43,3 4,1
Ovrig industri 3,5 0,5 2,8 2,6
Summa industri 2,5 -O,5 3,3 3,4

Källa."SIND

huvudaltemativet för industrins utveckling tekniska utveck-har denI
produktivitetstillväxten visserligen blilingen beräknats högreoch därmed

decenniernade ändå begränsad. Om räknarunderän senaste men man
framgångsrikteknik införsmed snabbare på grund bl.att ny av a. en

närings-, och utbildningspolitik, i övrigtarbetsmarknads- sammamen
industrins tillväxt bli betydligtförutsättningar, kan högre. Då accentueras

emellertid investeringar. 4.3 åskådliggörs hurkraven på ökade l tabell
visarframtidsscenarier sig i den andelskillnaderna mellan dessa båda av

produktivitetsutvecklingen.produktionen med teknik och iskersom ny
tekniska fömyelsen i huvudalter-beräknas denframgår tabellenSom av

maskinindustri, metallvaruin-bli i verkstadsbranschemanativet snabbast
instrumentindustri. branscher uppvisar också högadustri Dessaoch pro-

duktivitetsökningar.
industrige-skogsindustrierna ungefärbasindustrierna ligger påBland

bli mind-industrifömyelsen inom malmbaserad väntasnomsnittet medan
re.

förteknik införs blir tillväxtenalternativ snabbaredet där1 ovanny
fårmedan vissa andra branscherverkstadsbranscher högre,nämnda ännu

modelleni huvudaltemativet. Orsakenutveckling ärän attsvagareen
utrikeshandeln förinte i närmareförutsätter balans enmen mer --

nettohandelnbilagan. innebärbeskrivning modellen Detta att omav se
verkstadsindustrin and-exempelvis minskar kraven påpositivt iutvecklas

branscher.ra



Tabell 4.3 teknik år 2000, 1985 årsAndel produktion med kvarvarandelandelny av
årligkapacitet, volymtillväxt lörädlingsvärde sysselsatt.samt av per

Produktion Förädlings-Kvar av
med tek- 1985års värdeny per
nik, andel kapacitet sysselsatt

2 Zl I l 2

Gruvor 41 55 55 54 1,8 3,2
Livsmedelsindustri 39 76 77 1,7 2,241
Tekoindustri 3955 57 41 3,2 3,9
Trävaruindustri 56 45 58 2,4 1,954
Massa-och pappers-
industri 52 55 59 61 2,5 3,1
Grafisk industri 49 58 58 2,755 3,6
Kemisk och plast-
varuindustri 33 33 59 61 2,2 2,8
Rafñnaderier 42 55 85 85 2,0 3,6
Gummivaruindustri 38 28 57 59 0,61,1
Jord- och sten-
industri 62 64 65 3,855 4,7
Järn-, stål- och
metallverk 32 32 60 68 2,4 2,4
Metallvaruindustri 70 74 44 43 4,0 5,4
Maskinindustri 76 81 52 48 4,2 6,0
Elektroindustri 56 62 63 63 2,8 4,0
Transportmedels-
industri 68exkl 52 61 51 2,5 4,9varv

60 24 26Varv 54 1,3 1,2
lnstrumentindustri 63 75 60 53 3,3 5,9
Ovrig industri 52 62 76 2,974 4,5
Summa industri 6256 62 61 3,0 4,2

Huvudalternativ
2Alternativ teknikutvecklingmed snabbare
Källa: SIND

Man kan på dettasäga sätt påskyndas strukturomvandlingen. Tillatt
bilden hör också privat konsumtion inom ilandet alternativet medatt

teknikfornyelsesnabbare ökar i huvudaltemativet. Skillnaden iänmer
ökningstakt emellertid och naturligtvisär det gäller inves-störst när- -
teringarna, vilket påverkar verkstadsindustrin ytterligare i positivex.
riktning.

till industribranschemaEn orsak utvecklas olika alterna-äratt attannan
tivet tekniskmed ökad utveckling innebär terms-of-trade-förlust foren
Sverige. Detta påverkar basindustriema mycket verkstadsin-änex. mer
dustrin.

I tabell 4.4 redovisas den utveckling För industrins delbranscher blirsom
följden teknikinförandesnabbare på motsvarande sätt huvudalter-av som
nativet redovisades i tabell 4.2.

7 29-046-
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4.4 lndustriutvecklingen 1985-2000.Tabell
Alternativ teknikutvecklingmed snabbare

Procentuell volymförändring

Förädlings- Syssel- Export Import
värde sättning

Gruvor 1,9 -1,3 1,3 2,3
Livsmedelsindustri 2,1 0,0 2,7 5,4
Tekoindustri -0,3 4,0 1,0 4,1-Trävaruindustri 0,7 1,2 3,4 5,1-Massa-och pappers-
industri 3,0 -0,1 3,4 3,8
Grafisk industri 3,7 0,1 1,9 5,5
Kemisk och plast-
varuindustri 0,9 1,8 3,5 4,6-Rafñnaderier 0,84,4 3,81,1
Gummivaruindustri 1,0 1,81,5 5,7- -Jord- och sten-
industri 3,8 -0,9 1,3 4,4
Järn-, stål- och
metallverk 0,4 2,0 -0,7 4,0-Metallvaruindustri 4,2 1,2 2,2 3,9-Maskinindustri 6,9 0,8 7,1 2,6
Elektroindustri 4,0 0,0 6,6 4,0
Transportmedels-
industri exkl 3,2 1,7 4,2 4,9varv -Varv -3,6 -4,7 -6,5 3,6
lnstrumentindustri 5,1 -0,8 5,2 2,8
Ovrig industri 5,0 0,5 4,0 2,4
Summa industri 3,4 -0,7 4,1 3,8

Källa: SIND

Tillkommande och avgående arbetsställen förnyelse-
inom industrinFömyelsen sker bl. tillkom-arbetsställenattgenoma. nya

Redovisningenoch andra läggs ned. i avsnittdetta bygger påattmer
industristatistiken förutom verklig tillkomstoch och avgång arbetsstäl-av

exempelvislen påverkas resultatet omklassningar.av
Under hela perioden från 1976 1983 det mellanett storto. m. var gap

antalet och avgångna arbetsställen. försvann vida flerDe ännya som var
de tillkom. konjunkturförbättringenUnder 1979-80 endastsom ensyns

förbättring. Räknarsmärre på antalet isätt sysselsattaman samma nya
respektive avgångna arbetsställen konjunktursvängningamaär mer mar-
kerade.

Sammantaget minskade antalet arbetsställen med 500 undernärmare 4
perioden 1970- 1987 eller med tredjedel ursprungliganästan deten av
antalet 1970.

Den delen sysselsättningsförändringama industrin istörsta inom skerav
befintliga företag. Bara under enstaka har nettoförändringarår de kansom
hänföras till nytillkomna och avgående arbetsställen varit föränd-större än
ringarna i befintliga.de
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i sådanaavgångnaarbetsställen sysselsattaFigur 4.7 Antal nytillkommande och resp
föregåendeår.i antaletprocentav
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industrin.inomSysselsättningslörändringarFigur 4.8
FöregåendeårsysselsättningtotalProcent av
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efterett årnågot lönsammaregenerelltarbetsställen ärTillkommande
olönsamma änarbetsställen någotavgåendetillkomsten och genom-mer

förlikaförvånansvärtdocklönsamhetsklasser ärFördelningen påsnittet.
arbetsställen.befintligaochavgångnanya,

lågkonjunkturårolika Undermellan år.sig dockskiljer ettMönstret som
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sysselsatta på lönsam-antalocharbetsställenantalFördelningen av

från 1984stabil årenvarit debruttovinst har senastehetsklasser som
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totalt antal.Figur 4.10 Sysselsattafördeladepå bruttovinstklasser, andel av
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sigarbetsställenastuderar hur rörframgår ocksåStabiliteten om man
figur Förändring-visas i 4.1Som exempel lolika lönsamhetsklasser.mellan

låg mellanhälften arbetsställena1987.1986 och Mer änmellan avarna
tredjedelYtterligarebruttovinstklass.i nästandessa år kvar ensamma

arbetsställen8 allaeller ned. Endastflyttade sig klass procent avuppen
sig klasser ellerrörde tre mer.
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Figur 4.11 Arbetsställen fördeladeefter hur de bytt bruttovinstklass mellan 1986 och
1987.
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Om jämfördäremot med 1970-talet har förskjut-det skett klarman en
Ävenning andel lönsamma arbetsställen.störremot en mer manom

jämför med det högvinståret 1974 fördelningen fördel-har blivits. mer
aktig lönsamhetsmässigt.

på bruttovinstklasser, andel totaltfördelade antal.ArbetsställenFigur 4.12 av
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sysselsättningenPå motsvarande kan studerarsätt man om man se en
förskjutning finns iså andel de sysselsatta under årstörreatt en av senare

bruttovinster.arbetsställen med högre
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Figur 4.13 sysselsatta fördeladepå bruttovinstklasser, andel totalt antal.av
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tillDet stabila för lönsamhetsstrukturenmönstret under årsynes senare
döljer dock betydande skillnader på branschnivå. frånBortsett trävaruin-
dustrin lönsamhetsstrukturen inom basindustrierna dvs ochvar massa-
pappersindustri, järn-, stål- och metallverk, gruvor bättreavsevärt än
industrigenomsnittet 1987. Flertalet verkstadsbranscher hade däremot en
sämre lönsamhetsstruktur industrigenomsnittet.än flestaFör de branscher
har strukturen ändrats endast marginellt de åren 1985 1987.senaste -

Förändringarna i industrin innebär flöden nytillkommande ochstora av
avgående arbetsställen och sysselsättning från mindre lönsamma tillav

lönsamma arbetsställen. enskildaDe arbetsställenas lönsamhet harmer
dock varit relativt stabil åren. Nytillkommandeöver arbetsställen har

marginellt bidragitendast till industrins lönsamhetsstruktur ochatt pro-
förbättrats.duktivitet Förändringar i befintliga arbetsställen har varit

viktigare.

Vilka branscher vilkasnabbast tillbakaväxer går-
Industrin i avsnitthar detta idelats 19 branscher. Inledningsvisupp
beskrivs hur relativaderas betydelse förändrats från 1970 till slutet av
l980-talet. avsnitt följerI nästa utvecklingengenomgång bransch fören av
bransch.

Efter 1960-talets tillväxt produktionsvolymensnabba ökade inom indu-
strin helhet med endast drygt år under l970-talet.1 procentsom per

periodenUnder 1980- 87 har tillväxten varit 2nästan år.procent per
haftMånga branscher har dock lägre produktionstillväxt under 1980-en

talet under l970-talet. Med utgångspunkt från figurän skulle4.15 man
visst fogmed kunna påstå den ökade tillväxten inom industrin underatt

l980-talet till del beror på Stabilisering inom 1970-talets krisbran-stor en
scher.
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4.14 Andel lörädlingsvärde, 1980Figur års priser.av

Som framgår figur 13aav
4.14 har basindustrierna
fått minskadnågot be-en TPB.tydelse under perioden.
Det är och träva-gruvor
ruindustri minskat,som ä n9B apamedan järn- och stålin-
dustri ochsamt massa-
pappersindustri har be- E oStalhållit
andel industrin.av

I GPUUVerkstadsindustrin exkl 8a
harvarv á andra sidan

iökat betydelse.Dessan- w övrdel industritotal harav
stigit från 36 till %.44
Andra tillväxtbranscher L108-7avarithar kemisk industri,
plastvaruindustri och
grafisk industri. Petra
De förlorarna harstora

känt varitsom varven - StenÄventekoindustrin.och 6a
gummivaruindustri, jord-
och stenindustri isamt m Gunn --mindre utsträckning -raflinaderier, livsmedels-

Eindustri och indu- rekoannan 5Bstri har relativt mins-sett
kat.

U1 ar-uKälla: SCB, beräkningar

Graf4a

Plast

5 Kem
3B

E Metall

Maskin
2a

ä Elektro

E Transp
1B

I Instr-

B
7B



105

Figur 4.15 Utveckling produktionstillväxt i industrins delbranscherav och deras
andel industri.totalav
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Om räknar bort tekoindustri, jord- stenindustriochman ärsamt varv
ökningen i tillväxttakt for resterande branscher endast hälften så stor som
för den totala industrin. Eftersom de nämnda branscherna huvudsakligen
uppvisat mindre tillbakagång under 1980-talet än under 1970-talet haren
dock tillväxten för industrin legat högreresten än genomsnittet och ökatav
från 1.7 år under 1970-talet till 2.4procent år under 1980-per procent per
talet.

De branscher ökat sin andel industrin har naturligtvis haft densom av
snabbaste tillväxten även sjunkitden under 1980-talet.om

Basindustri och högteknologi branschgenomgången-
Gruvor och mineralbrott

Gruvindustrin i Sverige består malmgruvor andra ochsamtav gruvor
mineralbrott stenbrott och annat. Malmgruvorna ligger i Bergslagsområ-

idet och Lappland medan stenbrott och övriga huvudsakligen finnsgruvor
i södra och mellersta Sverige.

Tabell 4.5 Gruvor och mineralbrott 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värdesatta Exp Imp

Jämmalmsgruvor 7 3920 2005 76 3
lckejämmalmsgruvor 27 4063 225l 51 35
Stenbron, sandtag 50 1065 437 54 70
Övriga 16 340 83gruvor .. ..Totalt 100 9388 3750 69 90

Källa."SCB

Betydande delar världens mineralbrottoch har under 1980-av gruvor
talet kännetecknats överkapacitet med stagnerande efterfrågan på bl.av a.
jämmalmsprodukter och basmetallema koppar, bly och zink.
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sedani Sverige halveratsmineralbrott har änAntalet och mergruvor
Stora dag-drabbat järnmalmsgruvorna.1970. nedgången harDen största

Australien slagit del deni Brasilien och harbrottsgruvor ut stor aven
20 miljo-jämmalmsproduktionen. Sverige produceraseuropeiska I nu ca

omkring miljoner 1970.jämfört 35järnmalm med tontonner
innehållsriksig SverigeIckejärnmalmsgruvor klarat bättre. harhar en

förutom järn zink, kop-producentberggrund och Europas störstaär av
prospekteringenunder 1980-talet ochharoch bly. Nya öppnatsgruvorpar

har ökat.

Figur 4.16 Produktion, kapacitet och investeringar inom mineralbrott.ochgruvor
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fram tillsjunkandegruvnäringen helhetiProduktionstrenden varsom
Produktions-viss uppgång.Därefter det skettharbörjan l980-talet. enav

framförnedläggningenikraftigt och medkapaciteten minskade gruvorav
1970-sjunkit sedan slutetsysselsättningen harunder 1970-ta1et.allt av

tidigare delenungefär oförändrad under denvaritefter hatalet att av
kraftigtförbättrats underArbetsproduktiviteten såledeshardecenniet.

1980-talet.
framförfortfarande branschen,dominerarstorföretagfå svenskaNågra

effektivarehöjda metallpriser och bryt-Boliden, medochallt LKAB men
till-intressenutländskamindre ochningsteknik både entreprenörerhar

kommit.
avfalletsandmagasinen, därför gruvnäringenmiljöproblem ärEtt stort
20 årendelagras. För öppnatsfrån anrikningsverken senastegruvor som

jordtäckning ochförfunnits återställande ochfrån början reglerhar det
äldreekonomiska kalkylerna. Förin i deför räknatskostnaden detta

miljökrav, vilka kansuccessivtkoncessionsnämndenfastställergruvor
företagen.förkostnaderinnebära avsevärdakomma att

ochkänslig för eltillgângelintensiv därmedrelativt ochGruvnäringen är
bli 30-35skulleproduktionsvolymen1988elpris. beräknadeSIND att

oföränd-detfördubblades till 2010elpriset år änlägreprocent varomom
rat.
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Efterfrågan Sverigepå de malmer traditionellt producerat iväntassom
framtiden i ungefäröka takt efterfrågan på motsvarandesamma som
metaller, dvs. relativt jämfört flertaletlångsamt med bearbetade varor.

fortsattKonkurrensen kommer frånhård bl.a. länder med lägreatt vara
produktionskostnader.

Prospekteringen har varit eftersatt vilketde åren, medfört15senaste att
den kända svenska malmbasen håller på slut. Det såledesäratt ta av

forviktmycket branschen prospekteringen fortsatt ligger på högstor att en
nivå.

tidPå har prospekteringen ökat den otillräck-även ännu ärsenare om-
lig vilket innebära framtidsmöjligheter.kan andra På längre sikt kan-
brytning industrimineraler legeringsmetaller,och idag importeras,av som

förbli intresse gruvnäring. Höjdasvensk metallpriser effektivareochav
brytningsteknik tidigarekan olönsamma småskaliga projektgöra lönsam-

i framtiden.ma
i sjönkLönsamheten under nedläggningsperioden hargruvorna men

början förbättrats.1980-talet finns fortfarandesedan Dock 15 procentav
ide sysselsatta arbetsställen direktär olönsamma och därigenomav som

nedläggningshotade.
Investeringarna har sjunkit kraftigt sedan slutet 1970-talet och harav

under de åren legat på konstant nivå.lågsenaste en
otillräckliga nivån prospekteringMed den på och investeringar kan man

fortsatträkna med utveckling for gruvnäringen i Sverige under deten svag
kommande decenniet. Produktionen beräknas bli ungefär oförändrad och
sysselsättningen minska ytterligare.

vsmedels-,Li dryckesvaru- och tobaksindustri

Livsmedelsindustrin kan in idelas skyddad och konkurrensutsatten en
del. Till den skyddade räknas slakterier och charkuterier, mejerier, olje-

fettindustri,och kvarnar, bagerier sockerindustri. förDen stårsamt mer
hälften förädlingsvärdetän i branschen helhet.av som

Livsmedelsindustrin 1987.Tabell 4.6

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp lmpsatta

Slakterier, chark 166 16625 4461 4 6
Mejerier 100 9968 2854 2 2
Frukt- grönsakskons 38 6460 2272 7 26o
Fisk- ñskkonserv 56 2460 677 26 62o
Olje- fettind 6 762 1036l 14 19o
Kvarnar 19 766 570 4 13
Bagerier 267 12616 3659 8 6
Sockerind 8 876 4951 4 7
Choklad konfekt 31 3025 1465 26 29o
Ovriglivs 52 3431 1667 12 26
Fodermedel 36 264 4881 3 15
Spritdrycker 7 167 664 81 23
Maltdrycker 14 3223 2095 1 5
Läskedrycker 13 564 222 10 15
Tobak 3704 043 8 191 1

Totalt 817 68854 23623 6 14

Källa: SCB



108

i arbetsin-livsmedelsindustri i sin delaskanKonkurrensutsatt tur upp
arbetsintensiva kon-kapitalintensiv industri. bestårDentensiv och av

övrig livsmedelsin-konfektyrindustriservindustrierna, choklad- och samt
Ävenfodermedelsindustri. helakapitalintensivadustri. utgörsDen av

Arbetsintensiv indu-kapitalintensiv.tobaksindustrinochdryckesvaru- är
femtedel branschenskapitalintensiv förfjärdedelstri för ochstår avenen

förädlingsvärde.
de-tvåproduktionsvolym har under deLivsmedelsindustrins senaste

knappastBranschen såledesvarit praktiskt konstant. ärcennierna taget
befolkningsutvecklingen. Denberoendekonjunkturkänslig utan avsnarare

till befolkningstäta områden.lokaliseradtill delarocksåär stora

livsmedelsindustriinominvesteringarkapacitet ochProduktion,Figur 4.17 m. m.
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inne-framför alltinom branschen harstrukturförändring skettDen som
imedfört lyckatsföretagen. harinom Dettaspecialiseringburit att manen

1980-underlönsamhetsstrukturenproduktivitets- ochbibehållasettstort
talet.

importandelar-branschen såväldelen ärskyddadeI den export- somav
jordbruksprisregleringen.huvudsakligen påberormycket låga. Dettana

tilli förhållandelivsmedel kanimporteradeavgifter påGenom en -
upprätthållas.prisnivåinhemskvärldsmarknadspriserna hög-

Även framförlivsmedelsindustrin alltärövriga delar export-inom av
dock ökan-förhållandevis Andelarnalåga. ärimportandelarnaävenmen
livsmedels-kapitalintensivinomimportandelenfrånmöjligen bortsettde,

industri.
import.ökaduppståtthar såledeskonkurrensviss ökadEn genom

delsgränsskyddet,följd delsdock begränsatsharKonkurrensen som en av
domineraslivsmedelsindustrindelarägarkoncentrationen. Stora avav

och/ellerkonsumentkooperativa, statligalantbrukskooperativa, stora
företag.privata

tillanpassadlivsmedelsindustrin till del ärocksåkan säga storMan att
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råvaruproduktion med klar överkapacitet, åtminstone i förhållande tillen
den inhemska efterfrågan.

Nu har emellertid livsmedelspolitik aviserats. innebä-Detta skulleen ny
såväl sänkning gränsskyddet omprövning marknadsreg-ra en av som en av

leringarna.
Detta kan både positiva och negativa effekter för svensk livsmedelsin-

dustri. Dels kommer det krävas anpassning priser, produktions-att en av
inriktning produktionsvolymeroch ökad importkonkurrens. Delsp.g.a
får industrin möjlighetbl. finna konkurrenskraftiga alternativ till deatta.
svenska råvarorna.

Svensk livsmedelsindustri är på många områden minst lika effektiv som
utländsk industri. billigareMed råvaror och anpassning produktio-en av

till marknadsefterfrågan kan räkna framförmed allt den delattnen man
industrin tillverkar högförädlade produkter kommer kunnaattav som

hävda sig väl både importkonkurrens och på exportmarknader-gentemot
na.

Strukturförändringar formi produktionsminskningar kan dock inteav
inomuteslutas de delar branschen finnsdär det överkapacitet. Dettaav

framför tillverkninggäller allt forädlingsgrad.produkter med lågav
Importen under det decennietväntas närmaste öka mycket inomsnabbt

Ävenden delen livsmedelsindustrin.skyddade inom övriga delar vän-av
relativt kraftig inomuppgång dryckesvaru- och tobaksindu-tas utomen

stri. förutsesTotalt relativt måttlig produktionstillväxt i Sverige. Syssel-en
isättningen beräknas bli oförändrad.stort sett

Textil- och beklädnadsinduszri

Textil- och beklädnadsindustrin består textilindustri, huvudsakli-av som
tillverkar insatsvaror, delvis för konfektionsindustrin i växandegen men

utsträckning också för industribranscherandra exempelvis bilklädslar till
transportmedelsindustrin, viror till pappersindustrin.och Restenmassa-

konfektionsindustri,utgörs dvs. beldädnadsindustri industri församtav
skinnvaror och skor. textilindustri ingårI trikåvaruindustri,även tillsom

del tillverkar konsumtionsvaror.stor

Tabell 4.7 Textil- och beklädnadsindustri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp lmpsatta

Garn och vävnader 84 6497 620l 6954
Textilsömnad 75 2932 565 46 59
Trikåvaror 58 3238 665 74 93
Mattor 12 506 125 86 96
Tågvirke, bindgarn ll 239 42 88 89
Ovrig textil 27 1620 547 106 106
Beklädnad 253 9907 480 521 86
Garverier pälsbered 9 12 239l 1 92 90o
Lädervaror 20 573 90 95 99
Skor 43 1258 217 64 94

Totalt 592 27882 5905 65 85

Källa: SCB
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efterkrigstiden förtekoindustri under hela ökad kon-Svensk har utsatts
från Produktionen i länder lågaandra länder. har ökat medkurrens pro-

medförtfrån dem har lönsamhets-duktionskostnader, och konkurrensen
produktionsnedläggningarför industri med och lägreproblem svensk sys-

selsättning följd.som
kraftigttekoindustrin minskadeProduktionsvolymen inom således

från tilltioårsperiod början 1970-talet40 procent undermed drygt en av
Därefter klar stabilisering. sysselsattabörjan l980-talet. Antaletsyns enav

ungefär tredjedel antalet 1970.i l980-taletslutet är en avav

investeringar inom beklädnadsin-Produktion, kapacitet och textil- ochFigur 4.18
dustrin.
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Sverige.mellerstafinns i södra ochbranschenPraktiskt helataget
1970-talet jämnadelenhöll underProduktivitetstillväxten större stegav

l980-taletfram till mittenindustrigenomsnittet sedanmed avmen var
betydligt svagare.

neddragningför klara denolika statliga stödTekoindustrin fåtthar att
medfrån ländernödvändig konkurrensenproduktionen blev närsomav

emellertid1989intensiñerades. Underproduktionskostnader togslägre
återstårvadtill anställda 50 år ochlönebidrag överäldrestödet bort som
bered-industripolitiskt utbildningsstöd. Avochför åren ärde närmaste

intesannoliktinom branschenproduktionsvolymenkommerskapsskäl
helst.sjunka långttillåtas hur som

År vilkettekoområdet,importrestriktionema påförsvinner också1991
konkurrensför-företagskvarvarandeöka kraven påytterligare kommer att

förutsätt-Textilindustrin harkonfektionsindustrin. störresärskiltmåga
billigare arbets-industrier i medmed länderklara konkurrensenningar att

kvalifi-kapitalintensiv därmed kräverochkraft eftersom den är mermer
arbetskraft.cerad

tredje-Närmare tvåredan höga.exportandelar ärimport-Såväl nusom
för branschenimportandelenoch ärproduktionendelar exporterasav
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hela 85 För konsumtionsvarorsammantaget importandelenprocent. är ca
90 foroch insatsvaror 75procent procent.ca

Under det kommande decenniet måste räkna med tekoin-attman nog
dustrin i Sverige kommer fortsätta krympa. Denatt redan höga import-att
andelen kommer i framtidenäven stiga. Detta innebär också fortsattatt en
kraftig minskning sysselsättningen inom tekoindustrin.av

Trävaruindustri

Trävaruindustrin förhållandevisär arbetsintensiv bransch. Den beståren
huvudsakligen små arbetsställen. Genomsnittligt Företagenhar mindreav

hälftenän så många anställda arbetsställe industrin helhet.per som som
Vissa delar trähusindustri, byggnadssnickerier och träförpackningsin--
dustri iär utsträckning skyddade frånstor utländsk konkurrens, medan-
andra sågverk, träskiveindustri och möbelindustri är mycket konkur-- -
rensutsatta.

Tabell 4.8 Trävaruindustri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värdesatta Exp lmp

Trämatr byggsnick 899 39785 107210 39 9
Iräförpackningar 36 858 186 22 15
Ovriga trävaror 17l 2878 602 47 27
Trämöbler 283 12035 2949 68 56

Summa 1335 55556 14458 44 18

Källa: SCB

Produktionen inom trävaruindustrin har i huvudsak minskat sedan
mitten 1970-talet. Byggandet framför allt bostäder förav stårav som- -

del efterfrågan påstor trävaruindustrins produkter, sjönken av under
slutet 1970-talet och början l980-talet. Den efterfråganav leddeav svaga
bl. till betydande omstrukturering och krympninga. svensk trähusin-en av
dustri och träskiveindustri. Inom såväl dessa delbranscher inomsom
byggnadssnickeriindustrin vissakan tendenser till koncentration noteras,
främst företagstörre köpt mindreatt tillverkare.genom

Figur 4.19 Produktion, kapacitet investeringaroch Inom trävaruindustri.
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kraftigt i såbostadsbyggandet ökatåren harUnder de gottsenaste som
inomproduktionsvolymenviss ökningmedförtochhela Västeuropa aven

Ökningen produk-har dock begränsatsträvaruindustrin i Sverige. attav
500minskat. Omkringframför allt sågverkentionskapaciteten inom

sågverkensågverksproduktionen. De störstaför helasågverk står nästan
skogsägarrörelsen. Skogsbo-skogsbolagen ellerfå undantag,tillhör, med

produktionskapacitetenomkring 30tidigare försvaradelagen procent av
1988 har1987 ochsjunkit 25 Undernedåtandelen har procent.numen

mindreantalned ochsågverk lagtsskogsbolagensdeåtta större ettav
Uppskattningsvisproduktion. harsinminskatslagit igen ellersågverk har

10kapaciteten minskat med närmare procent.
inhemskmycket godkapacitetsneddragningarna ochföljdSom enaven

hemmamarknadenpriser påjämförelsevisefterfrågan med gynnsamma
marknadsandelar iförlorat Västeuro-årensågverk desvenskahar senaste

pa.
trävaruindustrin såtillvidafrånMöbelindustrin skiljer sig attresten av

har underinvesteringsvaror. Denkonsumtions- ochtillverkarden senare
importan-internationalisering. Såvälkraftiggenomgåttår export- somen

industrigenomsnittet.betydligt högre ändelarna är nu
kraftigaalltid varit inomkonjunkturvariationema,frånBortsett som

framöver.utvecklingpositivräkna medträvaruindustrin, kan enman
miljöstö-elintensiv ellersig särskiltTrävaruindustrin helhet är varesom

efterfrågan branschensdärmed påbostäder ochbehovetrande och av -
i Västeuropa.i fortsättningenkommer ävenprodukter stortatt vara-

i deti Sverige Västeuropa ärefterfrågan såvälfortsattMed hög somen
Råvarutill-expansion.begränsarproduktionskapacitetensnarast ensom

påi dagsläget bättre änden ärobegränsad äveninte hellergången är om
inomproduktionsvolymendärförberäknasår. Sammantagetmånga

sysselsätt-1990-talet ochi måttlig takt underträvaruindustri ökasvensk
fortsätta minska.ningen

pappersindustriochMassa-

tillverkningeni Sverige domineraspappersindustrinochMassa- avav
Övriga förpackningartillverkningdelbranscheroch avpapper.massa -

fjärdedelför mindreoch står änoch andra avenpappvaror av papper -
kapitalintensiva,pappersbrukenoch ärförädlingsvärdet. Massa- resten av

arbetsintensiv.branschen snarast

1987.pappersindustrioch4.9 Massa-Tabell

AndelFörädl.Syssel-Arbets-
Exp Impvärdeställen satta

1071158 193514184ochMassa papper 62 128 157028Ifappers/pappförpackn 75
5978107 2414654Ovrigt papper o papp

67 1523893293Totalt 213 54

Källa: SCB
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Under perioden 1980-88 ökade förbrukningen och kartong iav papper
Västeuropa något snabbare än under 1970-talet några itrots årsvaga

Ävenbörjan 1980-talet. efterfrågan på ökadeav mycket kraftigt.massa
1989 det sjätte året i exceptionellt lång högkonjunkturvar fören massa-
och pappersindustrin. Kapacitetsutnyttjandet i de större producentländer-

har de åren varit mycketsenaste högt. Underna de närmaste åren kommer
dock kapacitet i bruk.att tasny

Svensk produktion och har ökat kraftigtexport sedan 1982. Devalve-
ringarna har givit god draghjälp eftersom branschen är mycket exportbero-
ende och priserna Ävenbestäms på världsmarknaden. produktivitet och
lönsamhet förbättratshar kraftigt under period.samma

Figur 4.20 Produktion, kapacitet och investeringar inom ochmassa- pappers-industrin.
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Källa: SCB

Investeringarna dock fram till 1985 relativt låga. Från 1985var har de
legat på högre nivå inteän lika hög vid mittenen 1970-talet.om som av
Enligt branschföreträdare går del investeringarnastor till miljöför-en av
bättrande åtgärder tillän produktionsutvidgningar.snarare Under 1989

dock anläggningtogs för returpappersbaserad tidningspapperspro-en ny
duktion i bruk. Produktion med är bättre förreturpapper miljön än
konventionell tillverkning. Möjligheterna producera på detatt sättet i
Sverige är emellertid begränsade eftersom mycket delstoren av pappers-
produktionen ca 70 procent framför alltexporteras till EG-länderna- -och basen för återvinning sålunda litenär i förhållande tillav papper
produktionens storlek.

Massa- och pappersbruken klassificeras bransch med miljö-storsom en
påverkan, med mängder utsläppstora i luft och och de dessutomvatten, är

Ävenelintensiva. utsläppen minskat kraftigt de tjugoom årensenaste
kommer det krävas betydande investeringaratt för tillgodose växandeatt

Övrigamiljökrav framöver. delbranscher har måttlig eller liten miljö-
påverkan inteoch är särskilt elkrävande.

Den svenska och pappersindustrin domineras eftermassa- de senaste

8- 29-046
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uppskattningsvistiotal koncernerfusioner störreårens svararett somav
helhet.branschensysselsättningen inomungefär 75för procent somav

ibland derationella och störstapappersbruk ärochSvenska massa-
japanska.nordamerikanska och Avföretagen ärallravärlden. De största

Försäljningen ochefter1988 räknat100de största papperspro-massa-av
7japanska ochnordamerikanska, 15västeuropeiska, 37dukter 41var

l00företag bland de största.Sverige 7hadeövriga världen.representerade
företag medvästeuropeiskafanns endaSCAochSTORAMoDo, som

bland de 15 största.
pappersindustrinsochefterfrågan påinternationellaDen pro-massa-

dock1980-talet kani slutetRedanfortsätta öka.dukter väntas semanav
papperskvalite-framför för delalltkapacitetsutbyggnadereffekterna enav

därför förväntasochtill ökad konkurrensledaDetta kommer attter.
syssel-till 2000. Antaleti Sverige fram årbli måttligproduktionstillväxten

oförändrat.bli iberäknas stort settsatta

industriGrafisk
tryckerier. Dessutomförlag ochhuvudsakligenindustri bestårGrafisk av

mycketdockbokbinderier, utgörtryckformsindustri ochingår ensom
iintedagstidningsförlag ingårförlagAndra änbranschen.liten del av

betydligt vadhögre änsysselsättningen alltsåärindustristatistiken. som
tabellen.framgår av

industri 1987.Grafisk4.10Tabell

AndelFörädl.Syssel-Arbets-
ImpExpvärdeställen satta

1071629742 356864Grafisk ind

Källa: SCB

hemmamarknadsinriktad.varit utpräglatindustri längeGrafisk har
i ökadvisat sigvilketdock ökat,från utlandet harKonkurrensen en

lagtskostnadsskäl hatryckningFramför torde alltmeralltimportandel. av
ochutvecklingentekniskaunderlättats dennågoti andra länder,ut avsom

fortsätta.beräknaskansom
produktionsåvälharutveckling 1970-taletunderlugnEfter ganskaen
l980-talet.kraftigt underindustrigrafisk ökatinomsysselsättningsom

industriellaväxandedenökningen tordetillorsakenfrämsta attDen vara
ochreklamgäller trycktexpansion detmedfört näraktiviteten annanen

bruksanvisningarflödet reklam,information. Dessutomtryckt avsynes
producerad enhet.ökatha permm.

varittidskrifter har däremotochböckerkonsumtionenprivataDen av
intetillhör katego-l970-talet. Dessaunder1980-talet änunderlägre varor

snabbt närsannoliktminskarefterfrågannödvändighetsvaror och extrarin
efterfrågan kommakanmotsvarande attsättsjunker. Pårealinkomsten

konsumtionen beräknasprivatatotala1990-talet då densnabbt underöka
deundersnabbare ändvs. avsevärtår,3med närmareväxa procent per

decennierna.senaste
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Figur 4.21 Produktion, kapacitet och investeringar inom grafisk industri.
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Källa: SCB

ökningEn den privata konsumtionen branschens produkter till-av av
fortsattmed expansion företagens reklam- och annonsut-sammans en av

gifter innebär relativt kraftig efterfrågeökning för grafisk industri. Manen
därförkan med fortsatt relativträkna god produktionstillväxt iochen en

oförändrad sysselsättning till år 2000.stort sett

Kemisk industri

industri omfattar kapitalintensiv tillverkningKemisk dels baskemi-en av
kalier, gödsel- och ogräsbekämpningsmedel basplaster, delssamt en mer

forskningsbaserad produktion färg,kunskaps- och bl. läkemedel,av a.
och toalettmedeltvätt- m. m.

Tabell 4.11 Kemisk industri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp Impsatta

Kemikalier, gödsel 70 9862 5710 57 66mm
Konstfiber plast 91 8317 4 15 63 71lo
Färg 33 2997 1579 24 26

24 621Läkemedel 8 5218 60 53
Ivätt- toalettmedel 38 2698 962 32 52o
Ovrig kemisk ind 59 11480 3829 50 52

Totalt 315 43975 21412 6054

Källa: SCB

1980-talet,Kemisk industri haft positiv utvecklinghar under ävenen
sjunkit jämförttillväxttakten med l970-talet. Produktiviteten harom

förbättrats kraftigt. Utvecklingen skiljer sig olikadock mellan delbran-
tillväxt för kemikalier, konstfibrerscher. Snabbast kan och bas-noteras

exempelvis färgläkemedel, medanplaster och toalettme-tvätt-samtsamt
utveckling.del haft betydligt lugnareen
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Figur 4.22 Produktion, kapacitet och investeringar inom kemisk industri.
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Tillverkningen kemikalier i Sverige till basindustri-starkt koppladärav
eftersom produkterna till del företaganvänds där. Flertalet harstorerna
fram ivuxit anslutning till och pappersindustrin järn-, stål-samtmassa-

verkstadsindustriema. fortfarandeoch Många till utskildaär bundna eller
från företag inom domi-dessa områden. Gödselmedelstillverkningenstora

särredovisas därför inte iSupra och statistiken.neras av
Produktionskapaciteten för basplaster byggdes kraftigt i hela Västeu-ut

efter efterfrågetillväxt Oljepris-mycket snabb under l960-talet.ropa en
stegringama vid mitten 1970-talet tillväxtbromsade denna och underav

framdecennium till mitten 1980-talet produktionskapacitetenkomett av
kraftigt efterfråganöverstiga på basplasterna. medförtDetta haratt en

kraftig strukturomvandling minskande tillver-med antal petrokemiskaett
i polyvinylkloridkare Västeuropa. Antalet producenter PVC harav ex.

halverats mellan 1978 och 1984. denna tillverkning ocksåJustnästan är
miljöstörande klorinnehållet förändringstaktenpå grund och kommerav
sannolikt framöver. tillhög En orsak dettaäven äratt att manvara annan

oljepriser.räkna med stigandemåstenog
kemisk industri läkemedelsindustrinBland övrig den utvecklatsär som

i Sverige inte förändratssnabbast. Företagsstrukturen har detnämnvärt
produktiondecenniet, och sysselsättning relativthar ökatsenaste men

kraftigt.
internationaliserats kraftigtKemikalieindustrin under dehar senaste

utlandsägd.industrin i Sverigedeldecennierna. Dels är stor av numeraen
inrikt-finns medi Norden koncernerkonstatera detMan kan tre storaatt

Kemira.baskemi, nämligen Norsk Hydro, Neste ochning på
företagsköpbaskemiföretag nyetableringar ochDels har svenska genom

respektive nischer.ställning inom sina Somförbättrat sinutomlands ex-
världensför massablekning där EKA-Nobelklorat ärempel kan nämnas

sin utlandsverksamhet.Kemi utökattillverkare och Storaävenstörsta
färgNobelindustrigaser, bl. basplaster och CascoPerstorpAGA Gas a.

lim gjort detsamma.och har
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nordiskaDen svenska och marknaden liten och internationalise-är- -
ringen krävts för industritorde ha svensk skulle kunna behålla sinatt

västeuropeiskaställning på den marknaden i övrigtdär tendensenäven
har varit koncentration till internationellaoch starka ägargrupper.storaen

efterfråganTillväxten i kemiska blipå produkter långsammareväntas
under 1990-talet under 1980-talet. relativtän Den snabbaste utveck-sett
lingen i fortsättningen basplaster och läkemedel för.även stå När detantas
gäller läkemedelsindustrin genomförandetkan dock EGs inre marknadav

effekter.negativa
Produktionsvolymen i Sverige beräknas öka endast mycket långsamt.

därigenomAntalet sysselsatta skulle komma minska efter huvudsak-att att
ligen ha ökat under 1970- och l980-talen.

Rajinaderier

Sveriges fem rañinaderierAv bränslerañinaderierär och asfaltsraf-tvåtre
finaderier. tillsammans förDe står fjärdedelar förädlingsvär-än tremer av
det i återfinns i Lysekilbranschen. De Scanrañ, Göteborg Shell och BP,
Nynäshamn Nynäs och Malmö Nynäs.

Tabell 4.12 Rafmaderier 1987.m.m.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp Impsatta

Petroleumrafñnaderier 5785 3922 37 40l
Smörjmedel 32 1775 129 23 321m. m.

Totalt 37 3353 5051 35 39

Källa: SCB

rañinaderiemaProduktionen vid i Sverige har under både 1970- och
1980-talet genomsnittligt iökat takt industripro-den totalasamma som
duktionen. Produkterna internationella förutsättningarnaär och for till-
verkningen i Sverige bestäms den internationella marknadens utveck-av
ling.

Figur 4.23 Produktion, kapacitet och investeringar inom rallinaderier m.m.
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kraftigt miljöstörandeBranschen kan räknas bl. på grund attsom a. av
innehåller miljöstöranderåvarorna svavel och andra Utbudetämnen. av

lågsvavliga oljor från främst Nordsjön kommithar dock under årsenare
för västeuropeiska rañinaderiemasandel de råvaru-störreatt svara en av

efterfrågan,försörjning tidigare beroende dels delspå stagnerandeän en
produktionsbegränsningar i OPEC-ländema.

anrikas i rañineringsprocessen i tjockaSvavlet de produkterna bl. a.
eldningsolja. relativt tillgången nordsjöoljaDen goda på har gjort det
möjligt för rañinaderiersvenska allt svavelrestriktionermöta strängareatt

investeringar l980-talet.understörreutan
Oljeprisema varit relativt l980-ta1et förutsättshar låga under och inte

stiga 1990-talet heller. Produktionsvolymen inom rañinaderi-realt under
fortsätta i industrigenomsnittet.beräknas takt med Sysselsätt-växaerna

ningen öka något.väntas

Gummivaruindustri

Gummivaruindustri slangindustri,består däck- och gummireparations-av
industri övrig gummivaruindustri, tillverkaroch både halvfabrikatsom
solutioner, färdigaband, duk m och produkter.m.

4.13Tabell Gummivaruindustri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp Impsatta

Däck slangar, 32 762l 601 61 83o rep
Ovrig gummivaru 49 7002 726l 39 44

Totalt 81 8764 2 327 44 60

Källa: SCB

Gummivaruindustrin finns till idelen södra Sverige, framför alltstörsta
i Skåne och Småland. mellersta och Sverige finns fåtalI endast ettnorra
arbetsställen.

Såväl produktion sysselsättning inom gummivaruindustrin minska-som
fram till början l980-talet. Därefter oför-de har sysselsättningen varitav

ändrad. Produktionsvolymen har varierat inte1987 högre änmen var
1981 -82.

Kapacitetsutnyttjandet finnas överka-lågt och det torde betydandeär en
pacitet inom grund minskande efterfrågan.branschen, bl. på Dettaa. av

isannolikt gummivaror ökande utsträckning andraberor på ersättsatt av
material.

decenniet tillverkningen gummivaruindu-Under det har inomsenaste
strin utveckling sannolikt intekoncentrerats och denna avslutad Ettär än.
fåtal företag dock för förädlingsvärdet.står redan delstora stornu en av

Gislaved inom däck- och slangindustrinDet Däck och bl. Trelleborg,är a.
inom övrig gummivaruindustri. övrigt finnsSkega och Forsheda För en

företag i branschen.mängd småstor
efterfrågeutvecklingennegativa kommer sannolikt fortsätta ochDen att

gummivaruindustrin i Sverige ytterligare.därmed kommer krympaatt
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gummivaruindustri.investeringar inomkapacitet ochProduktion,4.24Figur
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Källa: SCB

Plastvaruindustri

plast.andraplastförpackningar ochPlastvaruindustrin tillverkar varor av
toalettar-husgeråd, leksaker,konsumentprodukterdelsDe är somsenare

höljenmaskindelar,industritillinsatsvarordelstiklar somannanm.m,
hushållsmaskinerochtill kontors- m. m.

Tabell 4.14 Plastvaruindustri 1987.

AndelFörädl.Syssel-Arbets-
lmpvärde Expställen satta

40333682055286 14Plastvaruindustri

Källa: SCB

tagitharoch plasternatillväxtområdevaritlängePlastprodukter har ett
Produk-användningar.imaterial mångafrån andramarknadsandelar

vari-sysselsättningen1970 och 1987.mellanfördubbladestionsvolymen
1983 ökathar sedanbörjan 1980-taletl970-talet ochundererade menav

kraftigt.
underleve-inslagmedsmåföretagsdominerad ett stortBranschen är av

iredovisasvadpå det utöveruppskattningar tyderVissa attrantörer. som
femfärretill med änarbetsställenminst lika mångafinnsstatistiken

Duni-Bilåexempelvisföretagfinns dock störreävenanställda. Det som
gällerdetEricssonoch närNobel Plastförpackningssidan ochpåoch Teno

övriga plastvaror.
sannoliktspecialiserade ochrelativt starktoftatillverkarna ärsmåDe

gradi högPlastvaruindustrin såledesärfåtal kunder.ofta beroende ettav
intematio-Kundföretagens ökandeomvärlden.förändringar iberoende av

produktutveckling hos leveran-kvalitet ochpåökande kravnalisering och
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Figur 4.25 Produktion, kapacitet och investeringar inom plastvaruindustrin.
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Källa: SCB

törerna är sådana förändringsfaktorer liksom höjda miljökrav. Det finns
därför viss osäkerhet branschen i Sverige kommeren helt kunnaom att
tillgodogöra sig den tillväxtpotential finns.som

Man bör dock kunna räkna med ökad produktion plastvaror ien av
Sverige även under 1990-talet.

Jord- och stenindustri

Jord- och stenindustrin tillverkar dels konsumtionsvaror porslin ochsom
glas, dels byggmaterial tegel, cementsom m. m.

Tabell 4.15 Jord- och stenindustri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värdesatta Exp lmp

Porslin lergods 16 2679o 669 53 64Glas glasvaror 41 4230o 1479 53 57
Tegel l9 894 348 48 66
Cement kalk ll l 166o 855 8 8
Övrigt 281 12313 4132 14 17

Totalt 368 2l 282 7482 26 31
Källa: SCB

Produktionsvolym och sysselsättning inom jord- och stenindustrin har i
successivt minskatstort sett under de decennierna. Produk-senaste

tionsvolymen har dock stabiliserats under 1980-talet.
Nedgången torde bero på såväl minskad konsumtionsefterfrågan som

låg byggnadsverksamhet och har medfört snabb strukturomvandlingen
med bl. kraftig minskning antalet arbetsställena. inomen alla delbran-av
scher.

Byggmaterialtillverkningen har koncentrerats mycket kraftigt. Cement
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Figur 4.26 Produktion, kapacitet och investeringar inom jord- och stenindustri.
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Källa: SCB

tillverkas enda företag vidett anläggningarex. av ett och kalk ochpar
tegel vid relativt få arbetsställen.

Med ökande tillväxt den privata konsumtionenen ochav relativten
snabb ökning byggandet beräknas produktionsvolymen inomav jord- och
stenindustrin öka snabbare under 1990-talet än under l980-talet. Syssel-
sättningen förväntas dock, bl. följd fortsatt strukturomvand-a. som en av
ling, minska ytterligare.

Järn- och stålindustri

Järn- och stâlindustrin består järn- och stålverk, ferrolegeringsverk,av
ickejärnmetallverk gjuterier. Huvuddelensamt produktionen är mycketav
kapitalintensiv.

Tabell 4.16 Järn- stálindustrioch 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värdesatta Exp Imp

Järn, ferrolegstål 80 33486o 10630 50 28lckejärnmetallverk 81 11630 3613 45 44
Totalt 161 45 l 16 14243 48 33

Källa."SCB

Den järn-svenska och stålindustrin har under de tio-femtonsenaste
åren omstrukturerats mycket kraftigt såväl ägarmässigt produktions-som
mässigt. Stora investeringar har gjorts i produktionsutrustning ochny
svenska anläggningar idagtorde minst lika effektiva anläggningarvara som
i övriga Västeuropa.

Produktionen inom branschen helhet varierar kraftigt medsom
konjunkturutvecklingen. Eftersom sedan några år har upplevtman en
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Högkonjunk-Sverige.irelativt högvaritproduktionenharhögkonjunktur
Produktionskapacite-mindre.blivitöverkapacitetenmedförthar attturen

betydandedettai Västeuropa trots enreducerats synesocksåhar menten
relativtvaritkapacitetsutnyttjandetSverige harkvarstå. löverkapacitet

1984.sedanhögt

stålindustri.ochjärn-inominvesteringarochkapacitetFigur 4.27 Produktion,
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möj-produktspecialisering harökadochStrukturrationaliseringar
stålverkochjärn-såväl inomexportandelen somökningliggjort aven

karaktärenändockharprodukternadelmetallverk. Enandra storinom av
delbranschernai bådaminskatlmportandelen harstandardprodukter.av

1980-talet.under
inbland-statligmedbransch extremt storstålindustrin ärochJärn- en

stål:ndustriutvecklingsländer ärmångaFör egenländer. enining många
olaka sätt.påbegränsasländermellanHandelnoberoende.försymbolen

åren.l5förekommit de senasteinteharkonkurrensnormalhandel ochFri
sättpå någotkonkurrensenutländskadenintedockbetyder attDetta

industri.svenskförnegligerbarskulle vara
prisernaochhandelsvarorinternationellautpräglademetaller ärAndra

hård,årPriskonkurrensenmarknaden.internationelladenpåbestäms
överkapacitet.påberoendedelvis

utvecklingrelativt långsampräglatsharMarknadsutvecklingen enav
områden. Dennai andratillväxtsnabbochOECD-ländernainom en

1990-talet.mittentillframåtminstonefortsätta avberäknasutveckling
produktio-beräknasOECDIbli långsam.tillväxten attkommerTotalt sett

förädla-förskjutningmed motdockoförändrad, merbli i ensettstortnen
statshandelslindemaförförutsestillväxtmycketEnprodukter.de svag

produk-överväntasDeNIC-länderna. taförsnabbarenågot senareoch en
produktionskost-påinte baraberor attkvaliteter. Dettaenklaretionen av

ekmomisktteknisktsåvälallthar somEuropa trotslägrenaderna är en
miljökravhårdarede alltpåstålindustri även somkonkurrenskraftig utan

stålindustrin i Europa.ställs på
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Produktionskapaciteten inom NIC-länderna kommer växa och denatt
förändring stålindustrins geografi börjat långt tidigare kommerav som
därmed fortsätta. Både produktion och konsumtion förskjutsatt mot
utvecklingsländerna. OECD-ländema tidigare förlorathar redan mark-
nadsandelar, hemmaplan.även på Produktionskapaciteten har reducerats
framför iallt Europa och USA och sysselsättningen inom stâlindustrin i
OECD-området har halverats. Omstruktureringen inteär ännu ochöver
har börjatknappast i exempelvis Japan och Mexico.

Investeringarna i den europeiska stálindustrin liksomhar, i så många
efterandra branscher, halkat finnsoch det betydande behov modemise-av

ringar.
Den allra delen branschen förhållandevisstörsta elintensivär ochav

därmed känslig för elprishöjningar. Branschen också miljöstörandeär och
förändringarkrav på kan komma ställas på grund skärpta kravstora att av

gäller miljön.när det
förhållandevisDen marknadsutvecklingen i Västeuropa gör attsvaga

produktionsvolymen inom järn-svensk och stålindustri bedömts bli unge-
far oförändrad minskaeller något under den tioårsperioden.närmaste
Antalet sysselsatta beräknas därmed fortsätta minska.att

Metallvaruindustri

Metallvaruindustrin tillverkar varierandemycket produkter. Detta kan
belysas varuförteckningenmed axplock där bland mycketett ur man -

finner högañlar,tryckkärl, brosektioner, persienner, kätting ochannat -
kapsyler; produkter enda tillverkatsdenämnare är attvars gemensamma

flestaoädel metall. De delbranscher redovisas i statistiken är näraav som
lika heterogena totalen.nog som

Tabell 4.17 Metallvaruindustri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp lmpsatta

Verktyg redskap 10291l4l 3874 64 43o
Metallmöbler 95 4 247 044 261 19
lyletallkonstruktioner 508 18157 7924 21 ll
Ovriga metallvaror 834 39800 10539 43 48

Totalt 5781 72495 20248 39 37

Källa."SCB

produktionenStörre delen insatsvaror, framförutgörs går alltav av som
till verkstadsindustrin och byggnadssektorn.

Produktionsvolymen inom metallvaruindustrin med vissa variatio-var
oförändrad fråni 1970 till 1982 sysselsättningenoch minska-stort settner

följdde. Som ökad industriproduktion och ökad byggnadsverksam-en av
produktionen därefterhet har ökat sysselsättningen varit ungefäroch

konstant.
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inom metallvaruindustri.och investeringarProduktion, kapacitet4.28Figur
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huvudsakligaföretagtill del små med denBranschen består stor av
från inom delbranscheni Sverige. Exportandelen bortsettmarknaden är,

Verkstadsindustri.redskapsindustri, betydligt i övriglägreverktygs- och än
mindremetallvaruforetaget kunna beskrivastypiska skulleDet ettsom

in-tillföretag produktion främst underleveranserutgörs störrevars av
finnsverkstadsföretag. Undantag dock. Som exempel kan nämnashemska

Gunnebo alla ärSandvik, Bulten-Kanthal och BrukBacho, PLM, som
dominerande sina respektive produktområ-förhållandevis och påstora

den.
produktionenstigande investeringsvolym betydande delMed en av-

produktionen investeringsvaror ökadinsats i ochanvänds avsom -
1990-talet kunna räknatillväxt i byggnadsverksamheten under bör man

inomförhållandevis positiv utveckling produktionsvolymenmed aven
sysselsättningen dockmetallvaruindustrin fram till år 2000. beräknas

minska.

Maskinindustri

Till maskinindustrin frånhör tillverkning maskiner vitt skilda slag,av av
stationära maskiner För bearbetning olika slag och bygg-övermotorer, av

Maskinindustri 1987.4.18Tabell

Syssel- Förädl. AndelArbets-
lmpställen värde Expsatta

74791 70ordbruksmaskiner 43 3005J
8710022 2971 89träbearb mask 151Metall- oÖvr 8691364 26 142 7020varubearb byggmo

1063368 10856 8750lgata- kontorsmasko
64595 56901 561 73Ovriga maskiner, 14rep
8083Totalt 209 104820 28711 1

Källa: SCB
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nadsmaskiner, till data- kontorsmaskiner.och En del branschenstor av
kan kunskapsintensiv sammansättningsindustri. domine-Denses som en

relativt företag. finnsDet också tämligenantalstora småett stortras av
företag i branschen.

Maskinindustrin producerar huvudsakligen investeringsvaror för indu-
stri kontor.och Nedgången i de investeringarnasvenska medförde således

minskad produktion och syselsättning i frånbranschen mitten 1970-en av
Äventalet till 1982. den internationella efterfrågan under denna peri-var

od ganska dämpad. Därefter har utvecklingen varitdock positiv.

Figur 4.29 Produktion, kapacitet och investeringar inom maskinindustri.
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Källa: SCB

Investeringsvaruindustrin tillverkar ofta kundspeciñka produkter och
ibland ingår serviceåtaganden. Den har traditionellt varit relativt export-
inriktad. Stora företag i branschen exempelvis Alfa-Laval,är ASEA, Atlas
Copco, Fläkt och ESAB. Under de decennierna har docksenaste storen
del expansionen inom dessa företag vidägt produktionsanlägg-av rum
ningar utomlands.

Tillverkningen i Sverige tidigare specialiserad investeringsvarorpåvar
till råvarusektom och råvarubaserad industri. Eftersom marknaden for
dessa produkter varit påtagligt har det skett betydande struktur-svag en
omvandling förskjutningmed produktionen andra produktermoten av
och kundkategorier.

Svensk maskinindustri relativt konkurrenskraftig. Investe-synes vara
ringarna har under slutet 1980-talet varit förhållandevis höga ochav
branschen i internationellttorde perspektiv rationell effektiv.ochvara
Maskinindustrin till forskningsintensivahör de branscherna i Sverige.mer

Efterfrågan investeringsvarorpå beräknas öka relativt kraftigt under
1990-talet. SverigeI industriellaväntas den aktiviteten accelerera och
investeringsbehoven Genomförandet inreEGs marknadstora.vara av
kommer leda till rationaliseringar och koncentration på mångaatt områ-
den investeringarmed höga följd.som
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använd-efterfrågetillväxtsnabb ärtill mycketytterligare orsak attEn en
iområden samhället.ökar på allaningen datorer, små stora,somav

därförmaskinindustri beräknas ökainom svenskProduktionsvolymen
Även sysselsättningen öka.1990-talet. väntaskraftigt undermycket

Elektroindustri

batteri-för tillverkning elmotorer,industrieromfattarElektroindustrin av
Huvudde-elektriska hushållsapparaterbelysning, teleprodukter, m. m.er,

Övrigaforskningsintensiv. delarteleproduktindustri ärelmotor- ochlen
kunskapsintensiva.karaktäriseraskan som

4.19 Elektroindustri 1987.Tabell

AndelFörädl.Syssel-Arbets-
Impvärde Expställen satta

66 63369321791 11Elmotorer, generatorer
6910604 703754595Teleprodukter
5252346 41030 5 lhushållsapparaterI-Il.

40 5410917829 5215Ovrig elektro, rep
6060937 20815431 71Totalt

Källa: SCB

varitdecennierna deElektroindustrin under de mesthar senaste en av
delbranscherinnehållerindustri. Branschenexpansiva svenskdelarna av

elektronikindustrin, bl.framför alltexpansiva. Inommycketär som a.som
produktförändring-skeroch datorer,elektroniska komponentertillverkar

för-helhetProduktionen inom branschenfomyelser snabbt.och somar
1987.1970 ochdubblades mellan

kapacitet investeringarProduktion, och inom elektroindustri.4.30Figur
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början 1980-sedanhar1970-taletökade undersysselsättningen avmen
betingadstrukturellt ochtill delMinskningen tordesjunkit.talet stor vara

elektroniskelektromekanisk tillfrånbl. övergångenmedsammanhänga a.
produktion.

i elektro-förädlingsvärdethälftenomkringförTeleprodukter avsvarar
hälftenFöretaget meddominerande överEricsson detindustrin. är av

elmoto-produktgrupper ärAndraområde.produktionen inom detta stora
dettillverkare. NärdominerandeASEAmedoch generatorer, somrer

elektriska spisar, dammsugare,hushållsapparater, varmvatten-gäller som
dominerande.heltElectroluxberedare äretc,

och kommeriteleprodukter Västeuropa ärfor bl.a. storMarknaden
Medinre marknad.EGstillkomsteni och medsannolikt öka enatt av

prisskillnadermedmarknadernationellaliberalisering kommer stora
öka,internationella konkurrensendenochluckrasemellandem att upp

effektiv imycketindustrifor svensk ärfördelvilket torde somenvara
västeuropeiska konkurrenter.sinamedjämförelse

varit mycket låga. In-elektroindustrin dockharinomInvesteringarna
1970-talsnivån.underlångt1980-talet legatundervesteringskvoten har

produktionsvolymenökningrelativt snabbförutsesSammantaget aven
sysselsättningen därmedkommertill 2000.elektroindustrin fram årinom

öka något.att

Transportmedelsindustri

Volvobilindustrin, dvs.SverigeidominerasTransportmedelsindustrin av
föräd-for 80drygtstår procentunderleverantörer,medSaaboch avsom

for 15huvudsakligen Saab, står närmareFlygplansindustrin,lingsvärdet.
procent.

1987.Transportmedelsindustri4.20Tabell

AndelFörädl.Syssel-Arbets-
Exp Impvärdeställen satta

84286366 1760ochRälsfordon rep 5969262l887678263bilmotorerBilar o 58319 36278114motorcyklarCyklar o 34359492 4169l32ochflygplan rep 3665251101328transportmedelÖvrig
526333023105445397Totalt

Källa: SCB

1980-talet.transportmedelsindustri underför svenskbragåttharDet
1983.investeringarna sedan1981,kraftigt sedanökatProduktionen har
finnsindustrigenomsnittet. DetlegatProduktivitetsutvecklingen har över

anpassnings-påomvärldsförändringar tyderPågående atthotbilder.dock
personbilsindustrin.gällerminst detinte närväxa,kommerkraven att
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kapacitetProduktion, och investeringar4.31Figur inom transportmedelsindustri.
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Källa: SCB

När det gäller personbilar finns relativt antal iproducenterett stort
Europa, även antalet sjunkit kraftigt fusioner. Detta kan jämfö-om genom

med det finns tillverkare i USAatt och nio itre stora Japan. Ameri-ras
kanska tillverkare också relativtär i Europa och japanskadestora har
börjat etablera sig där.

Produktionssamarbete mellan europeiska tillverkare personbilar fö-av
rekommer praktiskt inte. Däremot förekommertaget del samarbeteen
med amerikanska japanskaoch tillverkare.

I Nordamerika och Västeuropa säljs 68 världens personbils-procent av
produktion, i Japan ytterligare ll Västeuropa denär enda mark-procent.
nad där enligt internationella kan räkna försälj-med ökadman prognoser
ning fram till mitten 1990-talet.av

Europeiska personbilstillverkare har dock haft defensiv strategi iochen
viss utsträckning dålig framförhållning. Det mycket lång tid och ärtaren
mycket kostsamt utveckla bilmodeller. Samarbeteatt skulle kunnanya

lösning, intehar alltså förekommit i någon utsträckningstörrevara en men
hittills.

Tillverkningen japanska bilar i Västeuropa kommer öka, vilketattav
sannolikt kommer innebära överkapacitet. Det därföratt är mycket troligt

ytterligare antal personbilstillverkareatt inte iett bara Europa kommer
försvinna inom det närmaste decenniet.att

Såväl Volvo Saab diskuterar intensifierat samarbete medsom nu mer
andra europeiska personbilstillverkare. Om något sådant kan komma till
stånd torde förutsättningarna för de fortlevnadbådas kraftigt förbättras.

När det gäller lastbilar har svensk industri mycket stark position påen
världsmarknaden för framför allt och medeltunga bilar. Scaniatunga
tillverkar endast lastbilar medan Volvo även hartunga medeltunga. En
sjättedel de lastbilar över 16 ton tillverkastunga i västvärlden ärav som

Övermärkena Volvo Scania.och 90 produktionen i Sverigeav procent av
säljs på exportmarknaderna.

Även när det gäller bussar industriär svensk internationelltstor sett.
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Flygplansindustrin kan idelas civil och militär del. Inom denen en
civila delen har svensk industri Saab i sin nisch mindre plangenom- -för närvarande 30 världsmarknadenprocent och omkring 60ca av procent

Europamarknaden.av
Efter den snabba tillväxten under 1980-talet måste räkna medman en

viss avmattning för transportmedelsindustrin, framför allt på personbilssi-
dan där bl.a. kapaciteten i Europa kommer öka och leda till ökadatt

Övrigakonkurrens. delar branschen dock fortsatt expansivaav synes men
helhet beräknas produktionstillväxten inomsom branschen bli måttlig

under 1990-talet. Sysselsättningen väntas därför åter minska efter upp-
gången under l980-talet.

Varv
Tabell 4.21 Varv 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värdesatta Exp lmp

Skeppsvarv, båtbygg 69 8897 2 157 79 7l

Källa: SCB

Sedan mitten l970-talet har kraftig omstrukturering ägt inomav en rum
varvsindustrin. börjanI l970-talet byggdes mängd fartyg iav en enorm
världen. Detta ledde bl. till överskott på och lade grunden tilltonnage dea.
kriser inom såväl sjöfart varvsindustri uppkom undersom som senare
delen decenniet.av

I Sverige halverades produktionsvolymen fram till 1980. För inteatt
omställningen skulle bli alltför försnabb de anställda hölls sysselsättning-

delvis statligamed åtgärder. Detta ledde till negativen produkti-uppe en
vitetsutveckling under denna period. Det statliga stödet begränsade dock
nedgången.

Figur 4.32 Produktion och investeringar inom varvsindustrin.
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Källa: SCB
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eftersomfartygefterfrågan påstarkförutses ånyo1990-taletUnder enen
förnyas.behövahandelsflotta kommernuvarandevärldens attdelstor av

kommer1970-taletpåunder boomen attbyggdesfartygdeDet är somsom
utrangeras.

knap-denså mycketmellantiden bantatsunder attVarvkapaciteten har
efterfrågeuppgången.till förräcka mötakommer attattpast

någonbyggaomöjlighetdockdet attSverige tordeI nyuppenvara
förutnyttjasellerbortaAnläggningarna ärfartyg.förvarvskapacitet större

arbetskraftenyrkeskunnigaoch denmaskinerna såldaverksamhet,annan
småbåtsvarvSverigefinns i ärkvarVadbranscher.till andrahar gått som

ñskebå-fritidsbåtar, delspassagerarbåtar ochmindretillverkar delssom
medanför vissaviktig marknadñskeflottan ärsvenskaDen varv,tar. en

vägverket, kust-offentliga sektorninom denför beställarebyggerandra
fl.Sjöfartsverketbevakningen, m.

sysselsätt-produktion ochminskningfortsattmedräknakanMan aven
1990-talet.varvsindustri underinom svenskning

Instrumentindustri

tillverkarföretaginstrumentindustrin bestårdelen pro-Största somavav
ellertryckgeometri,storhet,någon temperatur,dukter mäter t.ex.som

kikarekameror,tillverkning klockor,Till kommerflöden. detta m.m.av
industri- högskoleorter.ochtillofta lokaliseradeärFöretagen

1987.Instrumentindustri4.22Tabell

AndelFörädl.Syssel-Arbets-
lmpExpvärdeställen satta

1071083430956143 11ochInstrument ur 10515490 l742120optikochFoto
107108392013698163Totalt

Källa: SCB

bransch. Densamtidigt sårbarexpansivInstrumentindustrin är menen
andelläkemedelsindustrin störreavsätterforskningsintensiv. Endast enär

i bran-instrumentindustrin. Företagentill FoU änförädlingsvärdetav
förkostnadermed högadärför problemharoch derelativt småschen är

ochserieriprodukter kortakompliceradeproduktionsåväl FoU avsom
i störreföretageningår mångamarknadsföring. Dockinternationell av

problem.sådanaunderlättavilket tordekoncerner,
Även syssel-kraftigt.språngvis ökatproduktionen harsvenskDen --

har ökat.i branschensättningen
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Figur 4.33 Produktion, kapacitet och investeringar inom instrumentindustrin.
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Källa: SCB

internationellaDen konkurrensen är och både impor-ochstor exporten
mycket främstahög. De konkurrenterna finns i USA,ten Västtyskland,

Storbritannien, Schweiz och Japan.ävennumera
Den tekniska utvecklingen på området snabbär och det lång tidtar att

utveckla produkter dessutom ofta har kort livslängd. Detta inne-nya som
bär naturligtvis problem for mindre företag. Dessutom efterfråganhar
alltmer kommit gälla kompletta i forstället enskilda instrument.att systern
Därmed mjukvarakrävs i instrumenten, vilket medför kompe-mer nya
tensbehov.

Efterfrågan på branschens främstprodukter elektriska instrument- -
bli fortsatt framförväntas stark allt bakgrund det antagits blimot attav en

iuppgång Västeuropas industriinvesteringar. Man bör därför kunna räkna
fortsattmed expansion för instrumentindustri.svensken

Övrig industri
ÖvrigTabell 4.23 19 industri 1987.

Arbets- Syssel- Förädl. Andel
ställen värde Exp Impsatta

Guld- silvervaroroch 19 664 159 22 72
Musikinstrument 9 121 23 157 108
Sportvaror 20 824 207 120 13I
Ovrigt 48 2 153 482 84 92

Totalt 96 3726 859 82 92

Källa: SCB

Övrig tillverkningsindustri endast ungefärutgör halv denprocenten av
industrin.svenska Produktionen har under 1980-talet varierat ganska

kraftigt på det hela varken minskat eller ökat. Antalet sysselsattatagetmen
har ökat något.
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industri.inom övriginvesteringar4.34 Produktion, kapacitet ochFigur
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Källa: SCB

förutses produktionstillväxtdecenniet mycketFör det närmaste svagen
oförändrad sysselsättning.ioch stort sett
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tillväxtRegionala konsekvenser5 av

Inledning
sysselsättningsutfallet för deregionalakapitel diskuteras detI detta ett av

kapitel, nämligeni Föregående detutvecklingsaltemativ, redovisatssom
förproduktivitetstillväxt. göraDen metod använtsmed lägre attsomen

i bilagan. debeskrivs Det ärför olika industribranscher närmareprognoser
produktionskapaci-först medanföretagen slåsminst lönsamma ut nysom

teknik. Modellen saknar dockanläggningar moderni medskapastet en
i riket utslagningeningentingdimension,regional dvs den säger var avom

produktionskapaciteten kommerdenarbetsställen sker eller attnyavar
ligga.

nivåutvecklingen central dvspåfaktorer bestämmerSamma som -
isysselsättningsförändringarnytillskott arbetsställenbortfall och samtav

dimensionen.regionalaavgörande i denocksåbefintliga arbetsställen är-
omflyttning arbetsställenfaktor, nämligentillkommer dockHär aven

elfekter. faktumurskilja Detregioner. kan tvåolika Manmellan typer av
olika branschsammansätt-industribranscher utvecklasolika samt attatt

itill regionala skillnaderregionernaskiljer sig mellan upphovningen ger
företagen inomTill detta kommerutvecklingen strukturell attart. enav

genuintolika i olika regioner, dvsutvecklasbransch kanoch samma
faktorer.regionala

utfallsanalysMetod och

vi för varje branschkalkyl däreffekten belysesstrukturellaDen genom en
sysselsättningsstrukturen kommerregionalanuvarandeden attantar att

likartadVarje branschperioden.vid slutetkvarstå procentu-antas enav
istrukturförändringen berorregionalautveckling i alla kommuner. Denell

utvecklingstakt.olika Detolika branscher har ärfall endast pådetta att
tillregional kalkyl där hänsyn enbartvariantenden enklaste tasav

branschstrukturen.
faktum företa-tillambitionsnivå också dethänsynhögre ärEn attatt ta förAtt göra prognoserutslagning nytillskott syssel-regioner ocholika i olika ochär samtattgen riks-tioårsperiod påen

nivå Medskiljer sig mellan svårt.befintliga företag sannolikt åt ärsättningsförändringar i re-en
dimensiongional ökartill dessadock inte hänsyn allametod användsregionerna. Den tarsom svårigheterna. avsnittetI

huvudsakligenviförenklad. kunskapfaktorer starkt Denärutan eftersträvatshar såsom att
möjligt användalångtdenregionala lönsamhetsstrukturenutnyttjar dendenär samt omom konsis-metoder ärsomviss lönsamhetsnivåsysselsättningsförändringsannolika ger.som en centralamed detenta

sysselsättningsförändringar i befintligaarbetsställen ochavgångFör av prognoserna.
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Historiska dataroll.lönsamhetarbetsställetsarbetsställen spelar storen
blisannolikhetlönsamhet harmed låg störrearbetsställen attvisar att

sannolikadenLikaså berorlönsamhet.arbetsställen med högreutslagna än
llönsamhet.derasi befintliga arbetsställen påsysselsättningsförändringen

tätortsregionerna, kanarbetskraftsefterfrågan, dvsmed högområden man
efter-sysselsättningenminska är störreföretagens benägenhet attattanta

arbetskraften undanträngningsker dåknapp Detär avenresurs.ensom
medperifera regioner. I detätortsregioner tillfrånindustrin svagsenare

med störrekan räknaarbetskraftsefterfrågan lägre löneroch mot-man
besparingseffekt. Det-mindresysselsättningsneddragningar ochstånd mot

näringsliv, där störreensidigt dvsmedkommunergäller etttexsamma
arbetsmarknaden.dominerarföretag

ocksåsysselsättningsförändringen kaniskillnadernaregionala antasDe
kvali-högteknologiska branscherna ärdeolika branscher. Ivariera mellan

periferamindre i detillgångenocharbetskraft knappficerad resursen
nedläggningförriskenskäl ökardettai tätortsområdena. Avregionerna än

iblir mindreför etablering änsannolikhetenperifera områden ochi
regioner.centrala

sysselsättningsförändringeffekterna denregionalagäller deNär det av
sysselsättningsförändringararbetsställen ochavgångskapas avgenomsom

arbetsställenasbefintligafrån deutgåarbetsställen kani befintliga man
osäkerhetenarbetsställennytillskottet ärlokalisering. Förnuvarande av

ocksågälladockundanträngningseffekt berörts kanDen antasstörre. som
nyetableringssannolik-blirarbetskraftsefterfråganhögregioner medhär. I
liksom sannolikhetenarbetskraftsintensiva verksamheterförlägreheten

regioneri glesablir lägrekunskapsintensiv verksamhetetableringför av
Även omflyttninggällerarbetskraft. detutbildad närutbudmed svagt av

viktigas-undanträngningseffekten denbordebefintlig verksamhet varaav
faktorn.te

obser-för kalkylerna ärhuvudsakliga underlagetdetdata utgörDe som
efterarbetsställen, fördelade brut-sysselsättnings/örändringarverade i

material harhjälp detta1985. Medperioden 1973-tovinstnivån under av
sysselsättningsförändringensannolikagjortsskattningar den som enav

förappendixbruttovinstnivå l närmaresearbetsställetsfunktion av
för 19gjortsSkattningarna haroch resultat.beskrivning metoderav
beak-skillnader harbranschmässigavilket innebärbranschaggregat, att

intedäremotregiontyper harregioner ellerolikaSkattningar påtats.
tilli hänsynnågon månsaknas. Föreftersom data takunnat göras att

faktiskajämförelse gjorts mellan deskillnader harregionalaeventuella en
föränd-deperioden 1974- 1986 ochsysselsättningsförändringarna under

fram-nedanstående tabellsannolikheterna Avskattaderingar de ger.som
användagjorts.skattningarna Den prognosmeto-för vilka branschergår

appendixibeskrivsden
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sannolikhetstal.skattningvidBranschindelningTabell 5.1 av

BranschSNINr

Gruvindustri2l
Livsmedelsindustri312
Tekoindustri323
Träindustri334

pappersindustriochMassa-3415
industriGrafisk3426
industriKemisk2351-7

Petroleumindustri353-48
Gummivaruindustri3559
Plastvaruindustri35610

stenvaruindustriJord- och36l 1
stålindustriochJärn-3712

Metallvaruindustri38113
Maskinindustri38214
Elektroindustri38315
Varvsindustri384117

exkl.Transportm.ind.3842- 516 varv
lnstrumentindustri38518

tillverkningsindustriAnnan3919

Utfallsanalys

sysselsättningsforändringenforsannolikhetstalenfinns skälDet attantaga
varjeforundersöka detta görsregioner.olika Försig mellanskiljer åt att

faktiskajämförelse mellan denregiontyperolikaforbransch och ensex
föränd-1986 och denperioden 1974-sysselsättningstörändringen under

prognosmetoden.beskrivnaappendix 3imed denring erhållssom
grupperingfrånhämtatsharanväntsregiontypernaDe avensomsex
Sverigez.industrilokaliseringen i Därstudiefinns ikommuner avensom

peri-kärnområdenämligendimensioner,i tvåkommunernagrupperas -
definieras kom-utgångspunktMed dennalandsbygd.feri stad sexsamt -

respektive småregionalastorstadsområden; storacentra;mungrupper:
perifera kommuner.respektivesemiperiferaindustrikommuner samt

minskat1980-talen1970-såvälhar underStorstadskommunerna som
finns skälindustrisysselsättningen. Det att trototalasina andelar denav

dettatjänstefunktionerna ochundan attindustrin här har trängtsatt av
där-centralorterna harregionalaförstärkas. Defortgå ellerkommer att

1980-1970- ochindustrisysselsättningen undersina andelarökatemot av
Även härosäkert.framöverbli ärutvecklingen kommerHurtalen. att mer
industri-och småindustrin undan. Deträngsfinnas risk storakan det att

industrisysselsättningen ökade undertotalaandel denkommunernas av
resultatminskadärefterförl970-taletförsta delen ett1960- och att somav
undan-inte i första handdet såledesstrukturomvandlingen. Här ärav

andelenandelarna,minskadeåstadkommit deträngningseffekter utansom
slutligen, ökadeSemiperifera perifera kommuner,ochindustri.olönsam 2lndustrilokaliseringen i1980-ta1en,såväl 1970-industrisysselsättningen undersina andelar somav Sverige regional och-regioner-i centralaundanträngningseffekter defrämst Förändring,sannolikt strukturellmerpga

Mats Lundmark, Andersna. GeografiskaMalmberg,enligtutfallsanalysvidundanträngningselfekterna kanDe enantagna regionstudier 19,Nr
negativ syssel- Uppsala universitet 1988harstorstadskommunernavisaförväntas att merenovan



136

sättningsförändring än vad motiveras arbetsställenas lönsamhets-som av
nivå, dvs den sannolika sysselsättningsförändringenatt är negativ änmer
för genomsnittet kommuner. När det gäller regionala ochav centra stora
respektive små industrikommuner är det osäkert. För de regionalamer
centralorternas del detär tänkbart andelsökningen beroratt på indu-att
strin tillgodogjort sig positiva infrastrukturelfekter drabbasutan att av
undanträngningseffekter vad gäller arbetskraften. I denna regiontyp borde
därför den sannolika sysselsättningsförändringen stämma med genomsnit-

för alla kommuner.tet Det gäller möjligen också de och industri-småstora
kommunerna. De minskande industriandelarna där beror på hög andelen
olönsam industri än undanträngningseñekter. Den sannolikasnarare sys-
selsättningsförändringen borde därför inte avvika från genomsnittet. Man
kan dock tänka sig kraftigaden strukturomvandlingenatt har skapat
motstånd sysselsättningsneddragningar,mot så den faktiska sysselsätt-att
ningsminskningen blivit mindre än vad motiveras lönsamhetslä-som av

De semiperifera och periferaget. regionerna, slutligen, kan ha fåttantas en
mindre sysselsättningsminskning än under 1980-talet undan-annars pga
trängningselfekter i centrala områden. faktiskaDen sysselsättningsför-
ändringen borde därför mindre negativ än vad lönsamhetsnivånvara ger
anledning till. tabellI 5.3 redovisas index för faktiskadenett sysselsätt-
ningen 1987 i förhållande till den räknats fram enligt den i appendix 3som
beskrivna prognosmetoden med år 1975 utgângsår. Tabell 5.2 visarsom

faktiskaden sysselsättningsfördelningen 1987.

SysselsättningensTabell 5.2 fördelning år 1987 i procent.

Kommuntyp

Bransch Stor- Regionala Stora Små Semi- Peri-
stads- industri- industri- periferacentra fera
kommuner kommuner kommuner kommuner kommuner

Totalt 23 13 19 23 16 4
industriTung 8 8 18 37 21 5

FoU-industri 38 14 22 16 9 3
Övrig industri 25 14 19 20 17 4

I tabell 5.3 har branscherna i efter hur utfalletsorterats grupper av
kan bli förhållandetänkas i till den faktiska sysselsättnings-prognoserna

förändringen. förstaDen innehåller branscher ellerärgruppen som mer
mindre lokaliserade i anslutning till råvaror eller andra produktionsfakto-

eller andra skäl har särskilda lokaliseringar. Gruppen har härrer som av
benämnts industri. Som framgår tabell 5.2tung dessaär branscher storav
utsträckning lokaliserade utanför storstadsområdena och regionalade
centra.

Den andra innehåller branscher med hög FoU-intensitet. Dengruppen
indelningsnivån dockgör precisionen inte blir särskiltatt godgrova när

det gäller särskilja aktiviteter med högt teknikinnehåll.att Flera delbran-
scher i detta kan karaktäriseras arbetsintensivaaggregat änsnarare som
teknikintensiva. Den tredje slutligen, innehåller övriga bran-gruppen,
scher.
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Tabell 5.3 Sysselsättningår 1987.Faktisk sysselsättningi förhållande till prognosticerad.
Faktisk sysselsättning 100.

Kommuntyp

Bransch Stor- Regionala Stora Små Semi- Peri-SNI stads- industri-centra industri- perifera fera
kommuner kommuner kommuner kommuner kommuner

Totalt 93 99 96 101 106 171
2 88 146 97 57 96 21633 86 67 140 103 93 97341 128 103 93 93 114 12037 46 154 105 91 108 953841+353-4 97 80 72 107 191 401
Tung ind. 100 103 102 95 104 114
351-2 98 108 134 78 80 95383 113 96 75 104 101 211385 70 146 211 53 78 109
FoU-ind. 99 106 96 93 94 142
31 105 102 87 l 10 94 9332 71 99 83 111 113 125342 84 101 115 130 132 140355 85 100 60 138 106 174356 86 87 111 99 112 12936 78 138 86 102 106 109381 83 77 101 114 114 106382 94 106 82 107 110 1173842-9 88 89 104 106 110 11939 91 181 134 80 88 19l
Övrig ind. 90 97 94 109 109 141

Den teori tidigare framfördes avvikelser från isom deom prognoserna
olika kommuntyperna får stöd de siffror redovisas i tabell 5.3,av som
åtminstone till industrin totalt.om man ser

Genomsnittligt över alla branscher ligger faktiskaden sysselsättnings-
nivån 1987 7 under den prognosticerade iprocent storstadsområdena. Det
index beräknats ökar sedan med minskande grad centralitet.som l deav
perifera kommunerna faktiskaär den sysselsättningsnivån 17 hög-procent

än den prognosticerade. förefallerDet de periferare kommunernasom om
relativt skulle ha påverkats i positiv riktningsett viss undanträng-av en
ningsetfekt från centrala till mindre centrala lägen.

Vad gäller de enskilda branscherna så kan inte sigvänta allaattman
skall följa mönster. För branscherna i förstadensamma är detgruppen
svårt finna något entydigtatt mönster. Närmare 80 de sysselsat-procent av

finns inomta små och semiperifera kommuner.stora,grupperna Det är
sannolikt faktorerandra än arbetskraftsbrist i första hand bestämmersom
lokaliseringen i dessa branscher. förefallerDet dock de periferasom om
kommunerna relativt skulle ha påverkats i positivsett riktning vissav en
undanträngningseffekt.

De branscher här betecknats FoU-intensiva visar ocksåsom som en
blandad bild. Det förefaller främst periferade kommunerna ochvara
regionala haft bättrecentra utveckling än prognosvärdet. De peri-som en
fera kommunernas andel dessa branscher dockär mycket liten, 3av ca
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finnsdetförefaller detperifera kommunernade omFrånsett somprocent.
dvscentrala kommuner,mindrefrånundanträngningsetfektomvänden
påberoendemöjligenhaft,bordesysselsättningsnivå deänlägreharde en

dennaarbetskraft i kommuner typ.kvalificeradsaknasdet avatt
till undanträng-tendensemaklarastedefinnertredjedenI mangruppen

visarLivsmedelsindustrinÄven undantag.finns dockhärningseffekter.
undan-klarfinnasförefaller detövrigtImönster.omvänt enettsnarare
mindretillindustrikommunerochstorstäder störrefrånträngningsetfekt

perifera kommuner.ochsemiperiferaochindustrikommuner

centraladefördelningRegional prognosernaav
Utgångsläget

medsysselsättningsfördelningen enregionalabeskrivs den5.4tabellI
visartabellenikolumnernaförsta 2branschindelning. Definarenågot

industri-efterövrigadeSindData-systemet samteftergjordindelningen
redovi-branschernaingåendeför deDefinitionenindelning3.förbundets

appendixisas
SindDatasförstadenregionindelningen gruppengällerdet avserNär

varefteravsnittföregåendeiindelningenregionindelning, nästa grupp
Sverige5 slutligen länen.Bergslagen Sydöstra samtochvisasockså

verkstads-finns inomsysselsattadehälftennästanvisarTabellen att av
Öst- SkyddadVästsverige.ochifinnsandelarhögstaindustrin. Dess

i Syd-industriarbetsintensivSydsverige ochivanligsärskiltindustri är
Västsverigeivanligastindustri ärKunskapsintensivSydöstsverige.och

Östsverige iäniandelarhögreklartindustri harFoU-intensivmedan
regioner.övriga

högreharstorstadskommunemavisar atti kommuntyperIndelning
Skogsindustrin ärandra kommuntyper.Verkstadsindustri änandelar

semiperiferaoch deindustrikommunernasmåtill delokaliseradfrämst
indu-arbetsintensivadenocksågällerDettaperifera kommunerna.och

strin.
tydligtindustrin kanFoU-intensiva ett sam-dengäller man sedetNär

industri. lFoU-intensivandelencentralitet ochgradenmellanband av
20industri drygt procentFoU-intensivandelenärstorstadsområdena

verketsjälvaIendast utgör procent.regionerna treperiferai dedenmedan
Östsverige tilläntillknutenindustrinFoU-intensivadock den snarareär

ifinnsindustrinFoU-intensivadenCa 40storstadsomrädena. procent av
Östsverige.ifinns53medan procentstorstadsområdenaVinell,3 L,Ohlsson,

drivkrafter,Tillväxtens
1987.Stockholm

för för-4 appendix 2Se
ingåendeteckning över

kommuner
5 KronobergsKalmar,

Mot-Blekinge län.samt
indelningsvarande an-

i ERUsvänds rapport
regionala problem-Den

bilden
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Tabell 5.4 Sysselsättningensfördelning på branscheri olika regionerår 1987.
Procent

Typ industriav

Region Totalt Skogs- SkyddadVerkstads- Arbets- Kapital- Kunskaps- FoU-
industri industri industri intensiv intensiv intensiv intensiv

Hela riket 100 14 49 18 23 15 32 12
Östsverige 100 6 58 19 13 9 31 28
Sydöstsverige 100 22 50 19 33 8 33 7
Sydsverige 100 12 32 28 33 22 6ll
Västsverige 100 12 56 17 25 10 42 7
Mellansverige 100 18 42 1915 27 29 10
Norra Sverige 100 25 36 17 16 37 25 5
Storstadskommuner 100 3 58 23 13 7 35 2I
Regioncentra 100 9 44 24 17 2714 18
Stora industrikom. 100 9 56 12 16 18 1341
Små industrikom. 100 23 41 14 31 22 24 8
Semiperifera kom. 100 22 43 21 30 14 31 4
Perifera kommuner 100 24 42 23 33 13 28 3

100Bergslagen 9 34 8 13 40 32 7
SydöstraSverige 100 19 55 18 27 8 39 8
Stockholm 100 3 60 22 9 7 27 35

100Uppsala 42 18 1311 10 35 24
Södermanland 100 52 214 19 14 36 9
Östergötland 100 65 19 31l 1 11 ll 29
Jönköping 100 28 44 18 44 7 27 4
Kronoberg 100 21 54 21 28 7 41 3

100 26Kalmar 49 19 34 6 34 7
Gotland 100 6 33 48 18 5 2 26
Blekinge 100 8 66 13 16 12 44 15
Kristianstad 100 26 25 29 41 12 15 3
Malmöhus 100 355 27 30 10 25 8
Halland 100 19 32 27 31 18 23 2
Göteborgs Bohus 100 5 68 17 13 10 754o
Alvsborg 100 13 54 9 36 10 34 12
Skaraborg 100 20 49 24 30 4 41 l
Värmland 100 22 38 19 19 27 33 2
Orebro 100 10 29 16 18 20 38 8
Västmanland 100 3 71 13 15 13 36 23
Kopparberg 100 22 37 16 19 39 15 1l
Gävleborg 100 32 34 9 23 40 22 6
Västernorrland 100 32 44 12 38l l 34 5
Jämtland 100 16 48 32 24 4 28 12
Västerbotten 100 22 37 17 20 32 27 5
Norrbotten 100 24 21 17 17 54 l 1 1

En något annorlunda bild får betraktar lönsamheten iman om man
olika regioner. I tabell redovisas5.5 bruttovinstens andel forädlingsvär-av
det i olika regioner. För FoU-intensiv industri kan konstatera tydligen
negativ samvariation mellan grad centralitet och bruttovinstandel.av
Anledningen till detta är svår bestämma. Det kan sigatt röra struktu-om
rella skillnader eller tillfälligheter. Möjligen kan antaom rena attman
kostnaderna lägre i periferaär regioner. Detta borde emellertid i såmer
fall också märkas i andra branscher. Man skulle möjligen också kunna

sigtänka företagen i de centrala lägenaatt expansivaär och görmer mer
immateriellastörre investeringar direkta avskrivningar påver-som genom

kar lönsamheten i negativ riktning. Lönsamheten skulle då bytas mot
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intesysselsättningsfordelningen motsäger ettregionalatillväxt. Densnabb
sådant argument.

iskillnaderregionalasystematiskafinna någrasvårtövrigt detI är att
i någonindustrin ochspeciellt den lättagällerDettalönsamhetsbilden.

denkonstaterakan tungaBergslagen attverkstadsindustrin. Förmån man
medan denregioneri andrabruttovinstandelar änlägreindustrin har

bruttovinstandelar.visar klart högreindustrinFoU-intensiva

år 1987.andel regionerbranscherochi olikañrädlingsvärdetBruttovinstens5.5Tabell av
Procent

industriTyp av
Kunskaps-FoU-Kapital-Arbets-SkyddadVerkstads-TungLättTotaltRegion intensivintensivintensivintensivindustriindustriindustriindustri

636373626461716465riketHela
616071626657Östsverige 726763
656072616561706363Sydöstsverige
636474636362706565Sydsverige
556783616365796368Västsverige
686267636363666565Mellansverige 685773626159736367SverigeNorra
546681626576 606865Storstadskommuner 665868656459696564Regioncentra 676171606261716164industrikom.Stora 696273616663706366industrikom.Små 686474626464726366Semiperifera kom.
716070596561696263Perifera kommuner
776666616367666867Bergslagen 655972606360676362SverigeSydöstra

centralaDe prognoserna
förcentralafördelning deregionalskall göras prognosernaHär aven

beräkningsalter-För delsolika branscherförändring i ettsysselsättningens
delsfram ochskrivs1987industristrukturenregionaladennativ attgenom

i lönsam-regionala skillnadernatill deocksåalternativ där hänsyn tasett
het.

sysselsätt-nationalräkenskapemaspåbyggercentralaDe prognoserna
regionalafrån denavseendensig i någraskiljerningsberäkningar. De

arbetsstäl-inkluderardeblahärindustristatistik använts, attgenomsom
småarbets-implicitsåledesanställda. Här attfemFärremed än antaslen

Dearbetsställen.sig från andraskiljerinteavseendenväsentligaiställena
Härstartar.1985tidigareredovisats harcentrala somsomprognoser

därförharcentralaFrån deutgångsår.1987används år prognosernasom
5.6tabellIräknatsoch 19871985utvecklingen mellanfaktiskaden av.

sysselsättningsforändringenprocentuellaårligaomräknaderedovisas den
industristrukturrnodell.hjälp SINDsmedprognosticerats avsom
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Tabell 5.6 Genomsnittlig årlig sysselsättningsförändring år 1987 âr 2000mellan och
enligt SlNDs industristrukturmodell.
Procent

förändringNr Bransch Procentuell

Gruvindustri -0,831
2 livsmedelsindustri 0,64Skyddad
3 livsmedelsindustriKonkurrensutsatt 1,96-4 Dryckes- och tobaksvaruindustri 1,43

Tekoinduslri5 3,80-Träindustri6 1,05-7 pappersindustri -0,09Massa-och
8 Grafisk industri 0,16

industri9 Kemisk 1,97-10 Petroleumindustri 0,63
Gummivaruindustri 1,3311 -stenvaruindustri12 och 1,17Jord- -13 stålindustri -2,45Jäm- och
Metallvamindustri14 1,18-Maskinindustri15 1,67
Elektroindustri16 0,25

17 Transportmind. -2,15exk1. varv
18 Varvsindustri 1,29-19 lnstrumentindustri -0,28
20 tillverkningindustriAnnan 1,11

centralaframräknats denförändringstaldeOm an-prognosenursom
for tillindustristatistiken år 1987fram regionalaskriva denförvänds att

anställda årfrån 777 650sysselsättningsminskningfår2000 såår enman
minskning på 6,62000. Detta600 anställda år1987 till 726 motsvarar en

minskning denlägre änår. Detta äreller 0,5 procent somprocent enper
Enligti tiden.period bakåtmotsvaranderegistrerats under prognosen

undantagutvecklingen med någrastrukturellahittillsvarandekommer den
fram till sekel.fortsätta också nästatransportmedelsindustrin atttex --

basindustrierna krymperhuvudsakligenUtvecklingen kännetecknas attav
industrinkunskapsintensiva växer.medan den

regionala strukturramskrivning 98 års1 7F av
uppgiftvansklignaturligtvis göratidigare detSom nämnts är centra-atten

sysselsättningsutvecklingen ochregionaladenöver progno-prognoser
skriva framräkneexempel. Ett ärdärför sättfår attsnarast ses somserna

den procentuellaindustristrukturen under antagandetden existerande att
för varje skerprognosticerats branschsysselsättningenförändring somav

andel denfår därigenomvarje arbetsställe. Dettalikartat vid avsamma
regiona-vid Denbranschsysselsättningen vid slutåret startåret.totala som

dendå enbart påutvecklingstakt berori uppmätsskillnaden attsom
olika regioner. denskiljer sig mellan Detta ärindustristrukturenregionala

prognosticeradedeframskrivning. tabell 5.7 harformen Ienklaste av
fram regio-För skriva 1987 årsfrån tabell 5.6 använtsförändringstalen att

Sysselsättningsföränd-prognosticeradevisarTabellen denstruktur.nala
indextal sysselsätt-hjälp därregioner branscher medi olika ochringen av

hundra.i varje cell lika medningen 1987år är
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åri och regioneranställda branscherindustristruktur. Antalårs regionala1987Framskrivning5.7Tabell av
2000.

1987100Index

Kapital- Kunskaps- FoU-Arbets-SkyddadVerkstads-Totalt Skogs-Region
intensivintensivintensivindustri intensivindustriindustri
industriindustri industriindustri

101 998797 811009393riketHela
105 98Östsverige 9199 811029597

10510484 909390 l0l94Sydöstsverige
104 998699 8110293 92Sydsverige

9792 957794 979391Västsverige
100998396 839991 94Mellansverige
10089 10984104 969495SverigeNorra
10295 998210196 10097Storstadskommuner
9085 1048110110094 94Regioncentra

99 968297 809992 95industrikomStora
10485 100829093 9890industrikom.Små
l0l1079294 8110292Semiperifera 94kom.

107 1049081101 939093Perifera kommuner
10278 938499 979587Bergslagen
1061019493 849995 92SverigeSydöstra

framskrivnariket innebär degenomsnitt för helal enprognoserna
förindustrin. någoninom Intemed 7sysselsättningsminskning procent

Östsverigetill olika områden detpositiv. Sett ärregion är somprognosen
sysselsättningsminskning påförutspåsTill 2000sig årklarar bäst. en

Mellansverige ochminskar ärområdeDetendast mestprocent.tre som
för-industrisysselsättningen skulletioVästsverige. Närmare procent av

storleksord-imotsvaranderegioner enligtisvinna dessa prognoserna -
arbetstillfällen.00013000- 15ningen

Sydöstsverige harSydsverige ochregioner detVid sidan dessa är somav
medanfemminskning på drygtutvecklingen med procent,den sämsta en

sigVästsverige något bättre.klararSydöstsverige och
får denstorstadsområdenadetolika ärde kommuntypernaAv som

minskningprocentenhetersendastutvecklingenminst negativa ett par-
sigklararindustrikommunerna sämstoch småfram till år 2000. De stora

semiperiferaperifera ochtio Deminskning på närmaremed procent.en
industrikommu-de småsig något bättre änklarakommerkommunerna att

nerna.
enligt kanBergslagenområdena detövriga två ärdeAv som prognosen

sysselsättningsminskningen 13kraftigastesig procentdenvänta avca-
industrianställda.de

i dendetkan konstatera ärolika branschernadeGranskar attmanman
skillnader-FoU-intensiva industrin de störstakunskapsintensiva och som

framför alltverkstadsindustrin detregionerna. ärInomfinns mellanna
fårindustrinskyddadeutveckling. DenVästsverige har sämreensom

regionernamindre centralautveckling i deenligt sämreenprognosen
iindustrin.arbetsintensiva Det ärförgälla denverkarmedan det motsatta

kapitalintensivaSydsverige denMellansverige ochSverige,Norra som
utveckling.industrin får sämreen

regio-i allaförutspås ökaindustrin kommakunskapsintensivaDen att
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FoU-intensiv industriMellansverige medanVästsverige ochutomner
Östsverige, Västsverige.Sydsverigei ochförutspås minska

får enligtSverigeBergslagen och Sydöstrasista områdenatvåDe --
dock lågt,FoU-intensiv industri. Utgångsläget ärtillväxt avprognosen

vilket framgår tabell 5.4.av

lönsamhetbaserad påPrognos

utvecklingen lönsam-prognosticerade ocksåredovisas när5.8 denl tabell
i utfallvisar skillnadenbeaktats. Tabellenhetsskillnaderna i utgångsläget

framskrivning gjorts.beräkningsalternativ där enbartdetgentemot en

regioner åranställda i branscheroch1987 års regionala industristruktur. AntalFramskrivning5.8Tabell av
2000.

framskrivning.lönsamhet ochberäkning baseradpå100.Skillnad mellanlndex 1987 ren

Kapital- Kunskaps- FoU-Skyddad Arbets-Skogs- Verkstads-Totalt
intensiv intensivindustri intensiv intensivindustri industri
industri industriindustri industri

2 210 0 l l0Hela riket ---
Östsverige -50 0 -4-4 -l-2 -l

32 ll2 l lSydöstsverige l
5 -l3 -l -l lSydsverige O 4- 3 342 lO lVästsverige l --- 60 O2 -l lMellansverige l l -- -2 6-2 -2 3Sverige O 4 -1Norra

0 -9-2 -5 l-2 -9 -3Storstadskommuner
3 20 5-1 lRegioncentra -l -l - - 2-2O -l 50Stora industrikom. l -l

2 50 l2 2 lindustrikom.Små l
66 4lSemiperifera 2 5 -lkom. -l - 7-2 0 3-20 2Perifera -lkommuner

0 2 153 l2 6lBergslagen - 0 0l2 l lSverige 0 lSydöstra ---

utfallet inte särskilt mycketblir regionalaframgår tabellen detSom av
lönsamhetssituationen i utgångs-tillhänsynannorlunda äventarom man

inte särskiltlönsamhetsskillnadernamöjligen bero påläget. Det kan att var
regionalaförefaller varit god överlag och deha1987. Lönsamhetenårstora

blir,framgick tabell Juvilket 5.5. störreskillnaderna små, aggregatenav
emellertid. enskilda län och branscherutjämningseffekt får Förmanmer

iblandblir effekterna stora.
Västsverige och Mellan-Sydöstverige,förefaller detAllmänt sett vara

till lönsamhetenförbättrade hänsynfår värdensverige tarmanomsom
Östsverige främst verkstadsindustrinutveckling.får Det ärmedan sämre

förskjutningskogsindustringäller skertill detbidrar detta. När ensom
framskrivningen.jämförtSverige med denSydsverige tillfrån Norra rena

regioncentrastorstadsområdena ochdetolika kommuntyperna ärdeAv
övriga kommun-beaktas medan delönsamhetenfår värdensämre närsom

kunskapsinten-i utsträckningutveckling.får Det ärbättre stortyperna en
effektligger detta. Detindustri bakom ärFoU-intensivsiv och en avsom

i mindre centrala kommuntyper-bättre deutgångsåretlönsamhetenatt var
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i främstde centrala, det gäller humankapitalintensiv industri,än närna
vilket visades tidigare. effektSamma ligger då bakom fårBergslagenatt
förbättrad utveckling.

Sammanfattningsvis kan konstatera de kalkyler gjortsattman somsom
framskrivningar pekar Mellansverige,på det Västsverige, Syd-ärattrena

kraftigasteoch Sydöstsverige får den sysselsättningsminskningensom
industrin.inom de olika kommuntypemaAv det deär små och stora

industrikommunema periferaoch de kommunerna förlorarna. Tarärsom
till skillnaderna ihänsyn också lönsamhet i utgångsläget så jämnasman

bilden tillhör regionerdock Bergslagen de får utvecklingsämstut. som
Sverige får utvecklingmedan Sydöstra är något bättre änen som genom-

snittet.

Undanlrängningsejfekten

Tidigare faktiska sysselsättningsutvecklingen skiljdekonstaterades denatt
från prognosticerade periodensig den under 1975- 1987 på ett systema-

tiskt fördes fram finnsDen hypotes detsätt. undanträng-attsom var en
ningseffekt i riktning från tillverkar centrala perifera kommuner.som
Skälen bedriva industrielldet dyrare verksamhet i centralaär är attatt
regioner, få arbetskraft,svårt på lokaleratt tag etc.

undanträngningseffekt kommer förstär-Denna med all sannolikhet att
vilketi skulle till kraftigarekas storstadsområdena, leda undanträng-en

Åningseffekt. främstandra sidan det de kunskapsintensivaär branscherna
sin sysselsättningökar och där undanträngningselfekten mindreärsom

möjligen tilluttalad. kan leda den blir framöver.Detta att svagare
periferaDet enda kan således de kommunerna sannoliktsäga är attman

få mindre negativ utveckling framgårkommer vadänatt en som av
tabell 5.9 har, räkneexempel, vilketkalkylema l beräknatsettsomovan.

utfallet korrigerar gjordablir de skillnadermed deom man prognoserna
faktiska prognosticerade utfall gjortsmellan och historiska datapåsom

och redovisades i tabell 5.2. sysselsättningsförändringenDen totalasom
i fall bli prognosticeratskommer detta något vad tidigare.större änatt som

Om korrigering för fås siffrorna idetta tabell 5.9.görs även

syssel-lör undanträngningsellekt. Prognisticerad5.9 Prognoser korrigeradeTabell
sättningslörändring till år 2000.
Index lOO

Faktisk/prognos KorrigeradPrognosutan
i°/0korrigering 1975 1987 prognos-

93 9095Storstadskommuner
99 9493Regioncentra
96 90industrikommuner 92Stora

9491 l0lindustrikommunerSmå
l06 104Semiperifera 96kommuner

93 17Perifera l lllkommuner

undanträngningseffekterframgår 5.9 det kallarSom tabell är avav
till förklaringsfaktorer.i förhållande andraväsentlig betydelse
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Om följer korrigeradeden så kommerutvecklingen det bliattprognosen
storstadsområdena, regioncentra och de industrikommuner-små och stora

förlorar industrisysselsättning medan semiperifera peri-ochmestna som
fera fårkommuner positiv sysselsättningsutveckling och därmed ökadeen
andelar industrisysselsättningen. Det måste dock betonas det härattav
handlar mycket överslagsmässiga beräkningar. Undanträngningsetfek-om

relativt betydelse visar dock lönsamheten för enskilttens årstora att ett
har förklaringsvärdebegränsat för längre period.ett en

Andra prognoser
gjorts egentligen inteDe kalkyler några regionalautgörsom prognoser

utifrånräkneexempel förutsätt-centrala och vissautan snarare prognoser
ningar. De centrala olikamängd utveckling-representerarprognoserna en

i olika regioner och branscher. naturligt egentligenMer byggaär attar upp
från regionaladet planet till det centrala.prognoserna

varjeSådana år inom för länsplaneringssystemetgörsprognoser ramen
varjedär länsstyrelserna år sysselsättnings- befolkningspro-upprättar och

för femårsperioden.den närmaste Prognoserna medgörsgnoser en gemen-
datormodell och med kommunen minsta byggsten. Från dennasam som

nivå tillsedan läns- och riksnivå. Befolkningsförändringen be-summeras
frånmed utgångspunkt kontakter företag fl.stäms med kommuner, m
inomDe länsplaneringssystemet gjorda 1988 ochärsenaste prognoserna

perioden förutser1985 2000. Totalt sysselsättningsnedgångavser man en-
jämföra förutsadesmed 4 med de 7 i deprocent att procent som prognoser

Ävenförtill grund kalkylema i avsnitt.legat detta metoder,som om
tidpunkt för olika kan intressantär det jämföraattprognoser mm vara
länsplaneringssystemets de gjortsmed här. För under-attprognoser som

skillnadernastryka mellan länen nivånän på har desnarare prognoserna
länsvisa i fallen riksgenomsnittet.bägge mednormeratsprognoserna

framskrivning industristrukturI tabell 5.10 har den 1987 årsav som
redovisades i 5.7 jämförts länsplaneringssystemetstabell med prognoser
från 1988. det gäller de gjorts i avsnitt inteNär detta harprognoser som

undanträngningseffektden observerats Storstadsområdenabeaktats.som
därför alltför positiv utveckling förvisar medan det gällermotsattaen

perifera kommuner.
Östsveriges liggerFör del kan konstatera näraattman prognoserna

förvarandra med Uppsala län har sysselsättningsminsk-undantag som en
ning i SINDs och Södermanlands län har sysselsättnings-prognos ensom

till undanträngningseffektenökning. Tar hänsyn så kommer SINDsman
dock något lägre värde.attprognos ge

skiljergäller Sydöstsverige sig SINDsVad avsevärt.prognoserna pro-
pekar Kronoberg och Gotland län med relativt god sysselsätt-utgnos som

ningsutveckling medan länsstyrelsemas resultat.motsattprognoser ger
Också Sydsverige skillnaderna Enligtdet gäller länsstyrelsernanär är stora.
blir industrisysselsättningen i oförändrad fram till år 2000 medanstort
SINDs minskning tiokalkyler pekar på med närmare procent.en

i VästsverigeOckså SINDs lägre. Länsstyrelsernaär tror attprognoser
industrisysselsättningen i oförändradskall medan SINDsstort settvara

l0-29-046
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Mellansverigesysselsättningsminskning.kraftigare För ärkalkyler ger en
likartade.prognoserna

enligtsysselsättningsminskningen fortgåSverige kommerI Norra att
och Jämtlands länkalkyl dock Västernorrlandslänsstyrelserna. SINDs ger

utveckling.relativt bättresetten
politiknationelltill "Det omedvetna valethari sin bilaga 12 LUERU -

industrisysselsättningen iutvecklingen förbeskrivitregional obalansoch
Blekingenegativ bild för Västernorrland och änvisasolika Därlän. en mer

förklaring till kan SINDs byggerdettavad vi här. Engör attvara prognoser
inte möjligtutvecklingen i 19 branschaggregat. Det är görapå att progno-

enskildaolika ochbeakta delbranschersnivå kanpå sådan att manser en
branschgenomsnitten.avvikelse fråninriktning därmedarbetsställens och

varit möjligtfördelade interegionalt har detavvikelserHur dessa är att ta
nedbrytningar centralaförenklade detill vid dehänsyn prognosernaav

gjorts.som

SINDs kalky-ochLänsplaneringssystemetsJämförelsemellan5.10Tabell prognoser
år 2000.Sysselsättningler.
Faktisk och normerad.1987 100.Index

NormeradFaktisk prognosprognos

LPSINDLPSIND

1001009693riketHela
10410699,499Stockholm
1049999,692Uppsala
9610191,794Södermanland

10410599,998Ostergötland
105101100,594Jönköping
8910685,399Kronoberg

10210298,395Kalmar
8310479,897Gotland

1019797,490Blekinge
1039898,491Kristianstad
106100101,393Malmöhus
1019897,291Halland
10310198,494BohusCjöteborgso
979193,485Alvsborg

107100102,993Skaraborg
9810194,494Värmland
969592,388Orebro
9910095,393Västmanland
989794,290Kopparberg
979893,491Gävleborg
9710893,3100Västernorrland
961049297Jämtland
9610092,393Västerbotten

96 9489,889Norrbotten

Avslutande synpunkter

utvecklingenöverinte betraktasgjorda kalkylema skallDe som prognoser
sekelskiftet. Därtill metoderdefram till ärindustrisysselsättningen somav

bestämningsfaktorer har måst läm-alltför mångaallför enkla ochanvänts
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utanför kalkylerna. bör iDe stället räkneexempelnas ses som som anger
vilket utfall får behandlar tillgänglig information utifrånman om man
vissa förutsättningar.

Den centrala till förprognosmodell legat regionalagrund de kalky-som
lerna efterliknar kvalificeratpå flerasätt de bestäm-ett av processer som

sysselsättningsutvecklingen, dvs föråldradavgång produktionska-mer av
pacitet, tillkomst kapcitet utvecklingoch befintliga arbetsställen.av ny av

implicitModellen arbetar också detaljeradepå den nivå nödvändigärsom
för kvalificerade regionala kalkyler. Emellertid saknas algoritmer som
redovisar i regional dimension vilket gjorthar det nödvän-prognoserna en
digt regionalagöra kalkyler med enkla metoder.att separata

Vid sidan nedbrytningen centrala har också redovisatsav av prognoser
regionala frånbyggts geografiskaden lägsta detaljnivånprognoser som upp

till nivåer.och högre förenklatMan kan säga de problemaggregerats att
och svårigheter förknippadeär med de bägge metoderna är motsattsom av
slag. denI centrala prognosmodellen detär svårt hänsyn till regiona-att ta

förhållanden inte siglåter uttryckas i enkla koeñicienter ochsom sam-
regionalaband, I de i finnsgörs länen mycket denuteprognoserna som av

Ådetaljkunskapen. andra sidan finns riskdet länsvisadeatt prognoserna
inte beaktar de samband olikaråder mellan regioner restriktio-och desom

dessa För kunnautgör. utveckla den regionala prognosverk-attner som
därför olikasamheten bör de modellansatsema integreras eller samordnas.

SIND kommer i fortsättningen verka för sådan samordningatt att en
kommer till stånd.
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sannolikhetstalSkattningAppendix av

i industrin underarbetsställeför varjedatapåSkattningarna baseras
procentuella sysselsätt-branscher har den1985. 191973 Förperioden

for arbetsställeoch år t+l normeratmellan årtningsforändringen ett -
i branschen mellansysselsättningsforändringen motsvaran-totalamed den

ibruttovinst årfunktion arbetsställets tskattatsårde avsom enavpar -
till skatt-tvärsnittsregression. Grunddatatidsserie ochkombineraden

tillhörandesysselsättningsuppgifter for arbetsställenningarna utgörs av
bruttovinst-haVarje arbetsställebruttovinstandelsklasser.olika antas en

inom klassenarbetsställeni klassen, dvsmittvärdetmotsvarandeandel
35bruttovinstandelen30-40 ha procent.antas

formeln:gjorts påSkattningarna har
K,B,TBVAK,B,TBb +bSDK,B,T +

och1/SB,T1/SK,B,T/SB,TSK,B,T +där SD +
branschbruttovinstklassii arbetsställenasysselsättningenSK,B,T är

och därår t
ibruttovinstandelengenomsnittligaBVAK,B,T denär grupp avsamma

arbetsställen.
falli harnågottrendvariabel Inteprövats.har ocksåregressionernaI en

konfidensnivå.signifikant på 95sigvisattrendvariabeln procentsdock
visar resultatetTabell A.5.luteslutits generellt.därförTrendvariabeln har

årligagenomsnittligadentolkasKoefficienten skallskattningarna. somav
noll. Medbruttovinstandelenfall ärisysselsättningsförändringen det en

positiv ellersysselsättningsforändringenblirbruttovinstandelpositiv mer
negativ viceochmindre versa.

falli flestadebruttovinstandelenA.5.ltabell ärframgårSom enav
sysselsättningsforänd-procentuellaforklaringsvariabel till densignifikant

industri,kemisksambandet ärvisar detbranscherringen. De svagastesom
fallsamtligaidockFörklaringsvärdetelektroindustri. ärmetall- samt

förändringstal.skattningvidvanligtvilket ärsvagt, av

sannolikhetstal.skattningvidResultatA.5.lTabell av
T-värddkoeñKoefficientInterceptSNI

1.380,3584250-30,98645922
2,5809465534-30,969737831
3,130,1162372-20,982571l32

0,8867059-3 2,560,965222633
2,0509642571 -30,9482802341
2,4209912823-309574228342
0,750,3269039-309831247-2351
0,940,4538825-309543529353-4
3,180,2549661-20,8915980355
1,210,6575682-309720436356
3,860,1216541-20,946238336
3,110,1439238-20962201137
1,240,3817502-309721693381
1940,7689257-309838326382
1,370,4613582-309786967383
2,230,6698413-31,0020583842-9
1,100,7983818-3092774913841
2,180,l31788l -209713902385
1,070,7000994-30971885939
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bransch-indelningar ochRegionalaAppendix
indelningar

Regioner

Regoner LänLänRegoner

Östsverige 1-1a11andVästsverigeSthlm
AlvsborgUppsala
Göteborgs BohusSödermanland 0
SkaraborgmergöUand

hdeüansveñge VärnüandJönköpingSydömsveñge
OrebroKronoberg
VästmanlandKalmar
KopparbergBlekinge
GävleborgGotland

Sverige NorrbottenNorraMalmöhusSydsverige
VästerbottenKristianstad
Västernorrland
Jämtland

Kommuntyper

KommunnummerKommuntyper

Storstadskommuner
1407018701380114
141501910115 0139
1419123301600117
1480126101620120
1481128001630123
1482128101800125
1521128701820126
1524138401830127

140101840128
140201860136

Regioncentra
2380178008800380
2480188011800480
2580208012830580

228113800780

industrikommunerStora
2284168310800181
2482188312820484
2584198014850581

208115810583
218115830680

industrikommunerSmå
1881162308810192
1884164308820319
1885166110600481
1907166210810482
1960168510820483
1961171511210560
1962173011370561
1982176011620562
1983176111650617
1984176211670662
2023176412600665
2026178113150683
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KbnununnwerKonnnunnunnnen

1782 206114270685
20841484 17830687
2085178515520760

1860 210415600761
2182186215620767

1863 226215630860
2282186415850861

0862

Semiperifera kommuner
202115820188 0884
2029158409800360
20311083 16370381
2034166311660382

1680 206211820428
2083168111830486
2132168212840563
21831285 16840586
2184168612860604
2280176313820682
2401178413830684
2417186115070763

1862 251415270764
2523190415650765
2581191715660781

1981 258215800821
0883

Perifera kommuner
2460216113810509
2462226014210512
2463228314300513
2481230314350582
2505230514860686
2506230915610834
2510231316020885
2513232116601160
2518232617371168
2521236117651214
2560240417661264
2583240920391265

242120821266
242221011267

Ovriga
Bergdagen

2083190418621760
2084190718631762
2085196218641781
2104198218831782

206118851783

Sydömrasveñge
Kalmar län

länKronobergs
Blekinge län
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Branschrndelnlngar
Branschaggregat

Bransch SNI Bransch SNI

Länindusni 31 Skogdndusui 33
34132

33
Verkstadsindustri 381342

355 382
383356

39 384
385

Thngindumri 200
Verkstadsindustri 381341

351-2 exkL 382varv
383353-4

36 3842 9-38537

Särskilda branscher

Skyddad livs- Konkurrensutsatt Dryckes- och tobaks-
medelsinduslri livsmedelsindustri varuindustri

SNI SN1SN1
313110311111 311300

311112 311400 313120
313300311120 311510

311210 311590 313400
314000311220 311901

311600 311902
311710 312110
311791 312120
311792 312190
311801 312200
311802
311803

indelningIndustriiörbundets
Skyddad S2 331121 S3 369210 S4 342011S1 311111
industri 331122 369220 342012311112

369910 342019311120
311210 369921 342020

369922 342030311220
369929 342041311510
369991 342049311590
369992 371030311600

372040311710 369999
381300 381910311791

311792
311801
311802
311803
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321110A4A2 331111A1311300Arbets-
321121331112311400intensiv
321129331191311901industri
321130331192311902
321201341130312110
321209312120
321301312190
321309
321400
321500
321901
321909
322
323-4
331200
331900
361000
381950
39

C5 200C3 353-4341111C2C1 312200Kapital-
371010341112313-4intensiv
371020C4 351341113industri
372010341121
372020341122
372030341129

352100K3 384110 K4382100382910 K2Kunskaps Kl
352300384130382200383300intensiv
352901382310384310industri
352902382320384320
352903382410384400
352909382420

100381382490
381920382991
383920382992
385200382993
382920382999
383940383910
384140383930

383990
384210
384220

F2 352200382510F1FoU-
383100382590intensiv
384510383200industri
384520385100

385300
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Appendix Prognosmetoden

De sannolikhetstal skattats ligger till förgrund skattningar syssel-som av
sättningsförändringar under prognosperioden 1987-2000. 1987 är det

år för vilket regionala finnsdata fåroch därförsenaste förutgöra startår
förUnderlag statistikutgör över bruttovinstan-prognoserna. prognoserna

delen för arbetsställen indelade efter bransch, kommun ochgrupper av
storleksklass. I varje förekommerkommun storleksklasser. finasteDentre
cellen i materialet är således arbetsställen i storleksklass ochen grupp en
bransch i kommun.en

varjeFör cell beräknas den procentuella sysselsättningsförändring som
den i cellen genomsnittliga bruttovinstandelen enligt det skatta-genererar
de sambandet. Den på detta beräknadesätt sysselsättningsförändringen i
varje cell till Förändringtotal för alla kommuner och storleks-summeras
klasser inom och de branscher redovisats Den på dettavar en av som ovan.

framräknade årligasätt genomsnittliga sysselsättningsförändringen för
branschen jämförs med den årliga genomsnittliga förändring framräk-som

i industristrukturmodellSINDs och redovisats tidigare.nats Kvotensom
mellan den i industristrukturmodellen och den framräknadehär sysselsätt-
ningsförändringen multipliceras sedan med den skattade förändringen i
varje cell. årligDetta sysselsättningsförändring i varje cellger en ny som -

allaöver celler den sysselsättningsförändringsummerat motsvarar som-
framräknats i industristrukturmodellen. Den prognosticerade regionala
sysselsättningsförändringen därmed konsistentär med den fram-centralt
räknade. Genom aggregering kommuner kan sedan sysselsättningsprog-av

för lämpliga regionala framställas.områden Metoden innebärnoser att
regionaladen lönsamhetsstrukturen inte tillanvänds skatta nivån påatt

sysselsättningsförändringen i varje bransch endast den regionala för-utan
delningen den sysselsättningsförändring framräknats i SINDs in-av som
dustristrukturmodell.

specialfallEtt den beskrivna beräkningsmodellen det fallär därav
de skattade koetficientema likaär med Varje cell multipli-summan ett.av

då endast i industristrukturrnodellenmed den framräknade syssel-ceras
sättningsförändringen. Detta innebär iden utgångsläget befintligaatt
strukturen skrivs fram till slutåret och beräkningen visar vilket det regio-

utfalletnala blir varje arbetsställe inom bransch likartadhar utveck-om en
ling och endast de regionala skillnaderna i industristrukturen ioch de olika
branschemas utveckling regionernagör utvecklas olika.att
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politik6 förEn Ökad tillväxt

Vilka till budsinstrument står

Samhället påverkar näringslivets utvecklingsforutsättningar på princi-två
piellt olika Dels påverkas näringslivetsätt. syftarbeslut till attav som
uppnå andra politiska ma näringslivets effektivitet,än försökerdels sam-

direkthället påverka produktiviteten och efektiviteten näringslivet.i
Besluten i förstnämndaden kategorin kan delas på huvudgrup-treupp

Dessa denär allmänna ekonomiska politiken, det regelsystemper. som
företagen har inomverka den samhälleliga infrastrukturen,att bådesamt
kommunikationsmässigt utbildningsmässigt.och

allmännaDen ekonomiska politiken syftar till efterfråganatt anpassa
och lönsamheten så det råder rimlig balans på arbetsmarknadenatt ochen
varumarknaden. Dessutom skall konkurrenskraften tillräcklig för attvara
vi skall ha ibalans utrikes affärer.våra Den övergripande policyn detnär
gäller våra handelsrelationer till andra länder ocksåutgör regering-ett av

styrinstrument.ens
regelsystem företagenDet förär skapat uppnå olikamångastyr attsom

mål. I det ingår exempelvis aktiebolagsreglerna, kreditmarknadsreglering-
skattelagstiftningen,och också miljöskyddet och arbetsmarknads-en men

lagstiftningen inklusive medbestämmandelagen.
tredje infrastrukturen,Det området, påverkar hög grad utvecklingsför-i

för näringslivetutsättningarna i viss region iockså Sverigeen men som
helhet. Skillnader i varutransportmöjligheter, både detnär gäller kvalitet
och kostnader, är betydelse och och telekommu-stor persontransporterav
nikationer får allt Minststörre roll. lika viktigt utbildningssystemetsären
förmåga flexibelt arbetsmarknadensmöta behov utbildadatt arbets-av av
kraft.

allmänekonomiskEn politik för tillväxt

Den svenska kostnadsutvecklingen framgåtthar, bl. interna-detsom av a.
tionella kapitlet, överstigitklart den i våra konkurrentländer. Det är en-
dast tack dollams fall på valutamarknaden och de prissänk-storavare
ningarna oljapå hittills kunnat klara konkurrenskraften någorlun-som
da. inteDet dock möjligt i fortsättningen förlitaär påsigatt att yttre
omständigheter skall rädda konkurrenskraften den svenska kostnadsut-om
vecklingen fortsätter väsentligt högre i iän våra konkurrentländer.att vara

uppenbarligenDet möjligt för deär avtalsslutandeinte påparterna ar-
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naturligautfall.acceptabelt Det ärsjälva uppnåbetsmarknaden ett avatt
resultatet1989situationöverhettadomöjligt vidskäl extremt mensomen
full skalaiSkattereformen,tidigare år.bättremycketinte så somvar

intetorde denbetydelsehakraft 1991, kommeriträder att stor men ensam
arbets-innebärkostnadsutveckling. Detrimlig attkunna garantera en

allvarligai dagsläget. l dettaöverhettadfår såintemarknaden somvara
måstetrenden. Dessatill för brytaeffektiva åtgärder att varaläge måste
innebär1980-talet. Detunder attanväntskraftfullare deväsentligt än som

inkomstpolitik.uteslutermedelsarsenal intetillgripamåste somenman
1991ochriksdagen minstförankradbrettfall imäste såiDenna avsevara

och 1992.
förnödvändigkostnadsutvecklingen också attärbegränsningEn av
därförda politiken,hittillsräntenivå. Denrimligtillkomma enenner

överefterfrä-endadetharrealränta varit imycket hög vapnet motsettstort
chansinvesteringshämmande. vi på denSkallklarthar tavarit varagan,

föra dennafortsättavi intekanvi har,tillväxt attverkligtill nusomen
högräntepolitik.

betydelseavgörandeocksåhandelspolitiken ärövergripandeDen nuav
1940-talet.underutsträckningiritaskartaEuropasnär somsammaom

delarintegrationdensid 92 kommer storase avSom nämnts avovan
industrinsvenskadenpåverkaocksåinnebärEG-92 attVästeuropa som

kraftigt.
näringsli-råderosäkerhet inommed deni dagslägetavgörandeHelt som

för allaklargöraavsikter lyckasdennaärsvenskaden regeringens attvet om
företag kan påräknasvenskaindustrinbeslutsfattare inom sammaatt

där-måsteEG. Regeringeninomföretagenintegrationenfördelar somav
krävsbetala detberedd prisklart denfullkomligtdet ärför attgöra att som

villkorpåkonkurreraskall kunnanäringslivetdet svenskaför sammaatt
EG-företagen.som

ÄvenÖsteuropa. eko-detÄnnu händelseutvecklingen isnabbare är om
måstesig, detpålåta ärväntakommernomiska resultatet att mannu som

innebärainställning kommertvehågsenförsiktig och attvälja Enväg. nu
bli handelspartnerchanshistoriska ånyo attförsitter sinSverige att enatt

östersjö-ekonomierna.för allamedräkna
Västtysk-nuvarandemedtillsammansmöjlighetunikVi har attnu en

reningsutrust-infrastrukturinvesteringar,bli leveratörendenland stora av
östersjö-ekonomi-självständigaekonomiskttillmaskiner dening och nya

erna.
detrisktagande krävshandelspolitisktochutrikes- attvisstFörutom ett

dennautvecklingshjälp. Större delenbetydandeberedda avär att ge en
effektmärkbarför någonandra ländermedsamordnat attinsats bör geges

miljövårdsutrust-formförslagsvis ibilateralt,ocksådel kan avgesmen en
kanskeinnebär dessutomreninganläggningar. Detexempelvis enning som

miljönsvenskaeffekt på denuppnåförkostnad ommindre somatt samma
svenskaensidigasid 94,miljökrav seinhemskaensidigt skärper
mycketfå,som nämnts,industrin kommerinhemska attpå denpålagor
mycketsamtidigt denkonkurrenskrafteneffekter pånegativa somstora

förhållandevisfåråtgärderenklainnebärireningsstandarden öst attlåga
effekter.stora
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regelsystem befrämjar tillväxtEtt som
reformDen inom företagsbeskattningsomrádetbeslutats är mycketsom nu

positiv för industrins dynamik. Företagsvinsterna blir inte likalängre
inlästa, vilket innebärbör underlätta strukturomvandlingen. Däremot var-
ken skattereformen eller avregleringen banksystemet tillgången påattav
riskkapital för företag, speciellt teknikbaserade sådana, Det ärtryggas.unga
viktigt detta riskkapital i form minoritetsandelar företags-såatt attges av

inte förlorarledaren kontrollen och därmed inspirationen.mycket av
minoritetsandelar för kombinerasDessa bör, göra med kompe-att nytta,

de regionala utvecklingsfondernarådgivning. kan viktigHär göratent en
förstärkninginsats. Det behövs alltså såväl deras konsultkompetensen av

möjligheter riskkapital.deras att satsasom
viktigt miljölagstijftningen.regelkomplexEtt utgörs Denna ärannat av

avgörande betydelse, det bara fråga livskvalitetär inte utanav om om
överlevnad för alla.oss

inte alltid vinning för miljön i införDäremot är det någon Sverigeom
kraftig miljökraven förskärpning industrivår några år tidigaretungaen av
i västeuropeiskaän de länder där deras konkurrenter finns. blirResultatet

produktion Försvinnerenbart den nedläggningar och be-att som genom
gränsningar investeringar i Sverige i stället produktion iersättsav nya av

Skärpningeller anläggningar i miljökravgamla andra länder. ärnya av som
betydelse för industrins konkurenskraft bör därför införas ensidigtinte iav

taktSverige, de viktiga konkurrentländerna.i iutan samma som
innebär inte vi passiva i miljöfrågan,Det skall Sverigeatt utanvara
driva Förbättramåste andra länder miljön. möjligheterpå Dessa kanatt
väsentligt förbättras Sverigesockså kan hörd i EG-samman-röst görasom

hang. allra insatsen justDen största kan, nämntsnu som ovan, vara en
hjälp tillbetydande våra östersjögrannar. Vi skulle kunna väg-en

brytande roll, så också del de andra ländernas insatser påatt satsasen av
detta område.

Lagstiftningen inom arbetsmiljö- och arbetsmarknadsområdet har myc-
för individernasket betydelse inte bara de enskilda livskvalitetstor utan

Äventillgången arbetskraft.på vid genomgripandeockså det gällernär en
anpassning till delaktighet i europeiskEG och svensk arbetsmarknad såen

välutbildad arbetskraftinvandringen från Sydeuropa underlättas,att av
arbetskraftsbristen inte ytterligarekvarstå åtgärder in.väntas sättsom

förändringsprocessengäller iDetta också skulleöststaternato ettm om ge
viktigt bidrag.

skattesystemet kommer positivtDet påverka arbetsutbudetattnya men,
visas kvalitativanedan, krävs åtgärder inom utbildningsområ-ävensom

det. behövs också utbudsstimulanser.Det rad andra andra Här utgör etten
förutökat arbetsgivarna för utslagningen arbetskraft viktigtettansvar av

i riktning liksom arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen.rätt Det ärsteg ett
väsentligt arbetsförmedlingen effektivaockså har instrument till sittatt

förfogande för ihop arbetstillfällenarbetslösa och detäven näratt passa
finns vissa geografiska hinder.

flexibel pensionsålder positiv förEn uppåt skulle också mycketvara
tillgången arbetskraft, speciellt första hälftenpå under de 90-talet dåav
läget särskilt reform förDenna måste, substansi-är ansträngt. någotatt ge
ellt, flytta minst femden år uppåt.övre gränsen
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tillväxtförinfrastrukturEn

isjälvt.näringslivetutsträckning Det ärskapasinfrastrukturen i stor av
finns i dessFöretagvilka andraföretagförbetydelseregel ettstor somav

ochutvecklingsförutsättningargäller dessomgivning detnäromedelbara
såväl kun-intressantaFöretagen kankonkurrenskraft. andraDe somvara

personalinsatstjänster. Derasinsatsvaror ochleverantörerder, avsom
företaget kan rekryte-arbetsmarknadviktig del denocksåutgör somaven

från.personalra
grundläggande basre-för debetydelsemyckethärSamhället har storen

omfatt-Grundutbildningenskommunikationer.ochutbildningsurserna
ochindustrins tillväxtförbetydelsemycketstandard harning och storen
dettillkortakommanden både närfinns i dag klarakonkurrenskraft. Det

iUtbudet äryrkesarbetare.det gällernivår ochtekniker olika närpågäller
bristlångsiktigtillväxten. Enhämsko påför litet vilket läggerdagsläget en

konse-allvarligamycketkommerarbetskraftskategorierviktigapå att
kvenser.

vidareutbildningen dedockperspektivet detmedellânga ärdetI somav
finnstidigare, detviktigast. Somindustrin nämnts ettfinns i ärredan som
allt svenska,framförbaskunskapernaförbättra ibehovmycket attstort av

teknik.sigtillägnamatematik skall kunnaförengelska och att nyman
för, medani första hand måstesamhälletbehovDetta är ett ansvarasom
företagensproduktionsmetoder börteknik ochutbildning i varanyany

industriföretagenmedelstoraavsnittet deframgåttuppgift. Som omav
kategorise sid 85 har dennaSIND 1989:på ldet byggeroch den rapport

tillräckligtuppgift allvar.tagit påhittills inte dennaföretagav
industrin någoninte harutbildninginte pådockräckerDet att satsa om

utslagning-betydelseavgörandedärför heltarbetskraft Det är attkvar. av
arbe-påminskar. nämnda åtgärdernadrastisktarbetskraft De ovanaven

denattitydliksombetydelsefåkan mottarskyddsområdet stor en annan
driftsinskränkningarföretagsnedläggningar ocharbetskraften vidäldre

arbetskraften.rörlighet hos Det ärgeografisksatsning påökadsamt en
föränd-arbetsorganisationenbl.nödvändigt, nämtsockså att a.ovan,som

underlättas.skallrekrytering ungdomarför att avras
industrinsförbetydelseallt störreKommunikationsstandarden är av
läge.geografiska Sats-medhandikapp vårtnaturligtharutveckling. Vi ett
betydandeflyget,liksom ärtelekommunikationer, påningen på numera

varutranspoitsidan. Såväl väg-gällerställt detnärdet sämreär sommen
nödvändigt väsent-otillräckliga. Det ärklart att satsajärnvägsanslagen är

järnvägsspårutbyggnadochstandardförbättringarpåligt beloppstörre av
miljöskälen.idag. talar ocksånäringsliv finns dettaoch Förmänniskordär

nödvändiga satsning på bättretillmotsatsställning dennaklarmycketI
stårför tillväxtpolitik kräver,kommunikationer,snabbareoch som en
DetDanmark.förbindelse medfastbehandlingenpolitiskaden enav

svenskasignal denklarmycketmångauppfattas också omsom enav
Europasamarbetet.införambivalensregeringens

förbindelsefastbeskedoch klartsnabbtdärförbehövs attattDet ett enom
brofullföljas medocksåskall byggas nu böroch bilar Detbådeför tåg en

tidigareredanvia JyllandTyskland. OmvägenSjälland ochmellan var
utgörDettaytterligareförskjuts österut.tyngdpunktenochbetydande nu

ihop Nordeuropa.knytaansträngningarnaiviktigt led attmycketett



159

infrastrukturenTill ocksåmåste räknas tillgången till energi. Den svens-
industrinka har sedan länge haft god tillgång till till priser i istort sett

nivå med konkurrenternas. kanNu dock helt situation blien annan
aktuell. Skulle förtida avveckling kärnkraften genomföras,en av som

iresulterar kraftig elprishöjning, kommer effekterna på denen tunga
industrin bli betydande.att

Det justär den industrindelen främst skulle drabbas såvälav som av
miljöavgifter elprishöjningar, framgått branschkapitlet. Det ärsom som av
därför nödvändigt den undantas från elprishojningar underatt 1990-stora
talet, eller till dess elpriserna höjs föräven konkurrenterna. Detta skulle

leda till onödig utslagning betydande delar denannars en tungaav av
industrin och utbyggnadsstopp i med effekterresten på hela denstora
svenska ekonomin.

politik förEn förnyelse

Under 1990-talet kommer intedet möjligt genomföraatt någraattvara
devalveringar, eftersom vår omgivning inte skulle tolerera det. Det skulle
också helt förödande för trovärdigheten för den svenska ekonomin.vara
Det innebär några devalveringaratt strukturomvandling-stopparsom upp

inte kommer förekomma. Den europeiska integrationsprocessenatten
kommer istället påskynda utslagningen mindreatt lönsamma företagav
och anläggningar. kommerDet synnerhet drabbai mindre och medelsto-att

företag underleverantörer.samtra
Basindustrin kommer ha fortsatt betydelse underatt 1990-talet.storen

Den kan inte ersättas, varken produktionsmässigt eller sysselsättningsmäs-
sigt, framföroch allt kommer den forsatt ha strategisk betydelse föratt
handelsbalansen. forskningsintensivaDe och de kunskapsintensiva delarna

industrin dock flyttamäste fram väsentligtpositionerna vi skallav om en
standardutveckling i nivå med våra europeiska Näringspolitikengrannar.
måste därför inriktad på underlätta denna omvandling.att Denvara
nationella FoU-politiken effektiv för vissaär produktområden läke-som
medel flyg,och medan det inom andra områden blir frågan attmer om se
till de företagensvenska kan delta i internationelltatt samarbete på samma
villkor företag från andra länder. Viktigare dockär den politiksom som
underlättar för de företagensvenska tillgodogöra sig tillämpaochatt den

teknik fram i andra länder.tasnya som
förAvgörande produktivitetstillväxten blir då hur och konkurrens-ny

kraftig produktionskapacitet skall skallskapas. förnyelsenHur ske denär
företagensstörre internationaliseringensexpansion i tecken huvudsakligen

förläggs utanför Sveriges gränser
Förnyelsen måste iske de mindre och medelstora företagen redansom

finns nyetableringar. Detta sker intesamt aktivt samspelutangenom ett
mellan samhälle och storföretag. krävs betydandeDet förinsatser teknik-
spridning och teknikutveckling, riskapitalförsörjning och konsultstöd till

ochsmå företag..nya
behövsDet aktivt brobyggande mellan olika underleverantörer ochett

med såväl inhemska utländska storföretag. allt dettaFör krävs kun-som
skap vad händer industrin och varföri det händer.om som



160

bevarande,utvecklande, näringspo-aktivbehövs0rd, detandraMed en
präglasdecenniumupplevaskall få1990-taletunder ett avlitik somom

ekonomisk tillväxtochindustriell
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Bilaga:
En medelsiktig industristrukturmodell

ISMOD
-

Inledning
ISMOD flersektorsär tillväxtmodell, främsta syfte ären belysaattvars
kapitalbildning, modernisering och strukturomvandling. Det sigrör tek-
niskt jämviktsmodell,sett löses för basår ochom eller fleraen ettsom ett
framtida år. Modellens viktigaste jämförtsärdrag med andra CGE-s.
modeller är den detaljerade avbildningen kapitalutrustningen i olikaav
sektorer. För varje industrisektor särskiljs existerande kapitalutrustning i
teknikklasser, olika bruttovinstandelar i drag kansom genererar stora-
dessa skillnader spegla kapitalets åldersfördelning.antas Utslagning av
olönsamt kapital och modernisering via nyinvesteringar är huvudelement i
den strukturomvandling, kan belysas med hjälp modellen. Model-som av
lens tyngdpunkt ligger således på beskrivningen produktionsteknik ochav
kapitalbildning medan däremot behandlingen den slutliga efterfrågan iav
övrigt konsumtion och utrikeshandel bygger på standardmässiga och
jämförelsevis förenkladestarkt modellsamband. En huvuduppgift för mo-
dellen i LU-sammanhang är underlätta analyseratt produktivitetsut-av
vecklingen.

Föreliggande version ISMOD är resultatet samarbete mellanav ettav
Konjunkturinstitutet KI och Statens industriverk SIND infor LU 90.
Modellen finns i dialogversion för persondator. Omprogrammering-nu en

i samband överföringenmed till persondatorar också beträffandemen
investeringamas tidsprofil och resultatredovisningen har utförts vid KI.
Det empiriska underlaget avseende årgångsstrukturen i modellen har tagits
fram SIND också gjort bedömningar omvärldsvariablemasav som av
utveckling. Sammanställning nationalräkenskapsdata och elasticitets-av
skattningar har gjorts Kl också för modellkömingar ochav svaratsom
föreliggande modellbeskrivning. SIND har använt modellen för analy-att

strukturomvandlingen och dess effekter såsomsera redovisas i föreliggan-
de bilaga till långtidsutredningen. Den har också utnyttjats för att generera
indata i form produktivitetsutveckling på sektomivå till jämvikts-denav
modell MECMOD varit långtidsutredningens huvudmodell.som

ISMOD har tidigare redovisats flerapå håll, Persson, H. och Johans-av
B. 1982, Persson, H. 1983, Persson, H. 1985son, och SIND 1987, men

inte någon dessa beskrivningar helt den versionav modellenmotsvarar av

11-29-0416
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häranledningdärförfinnsför 90. Det atti LUarbetet engeanväntssom
i nuvarandeISMODpresentationfullständigutförlig och ver-relativt av

modellensföröversiktlig redogörelseförstföljande lämnasdetsion. l en
modellensbildsammanhållensyfteisambandväsentligaste att avge en

be-avsnitt närmareföljerSedanmekanismer.jämviktsskapande somsex
behand-avsnittenomfattandetvådeolika delar. Imodellens mestskriver

kapacitetsbildningkapacitetsavgång,utseende,produktionsteknikenslas
avsnittEttcentrala delar.modellens annatinvesteringar utgöroch som

avsnittomfattandemindreTrei modellen.prisbildningen avserbeskriver
privatutförande:standardmässigterhållitmodellsamband ett mersom

kortarbetsmarknad. Iochutrikeshandel ettkonsumtion,offentligoch
dataun-modellensbeskrivningrudimentärmycketocksåavsnitt avenges

Sist1987.till SINDhänvisasbeskrivningutförligareförochderlag, en
diskussionfunktionssättmodellenssammanfattning samtföljer enaven

lmodellutvecklingsarbetet.framtidainriktning detlämplig ap-avom
symbolförteckning,ISMOD,iekvationssystemenåterfinnspendixform

samband.ochskattadesektorindelning och parametrar

modellöversiktISMOD en-
iinterdependensenochutrikeshandel,ekonomi medavbildarModellen en

harDeninput-outputstruktur.medproduktionssystemet representeras en
intermediära leveranser,förtjänsterochproducerarsektorer28 varorsom

vidareförbrukning delasSlutligförbrukning.slutligoch uppinvesteringar
Jämxikts-konsumtion ochoffentlig nettoexport.konsumtion,privati

prisekvationer,varubalanser,modellen bestäms enhosegenskaperna av
frånsigskiljerModellenhandelsbalans.ochsysselsättningsbalans en

investeringsvaror-tillväxtmodeller attflersektorsandramånga genoms.
påberorstorleklnvesteringarnasinomproduceras systemet.ocksåna

kapacitet.existerandeavgångenkapacitetsexpansion ochbehovet urav
olikamedanläggningsklasserfinns detindustrisektorer20modellensFör

huravgöroch storpriser och löner,påberorbruttovinstandelar, somsom
varjei sektorvid prognosåretåterstårkapacitet xj.startåretsdel somav

kapacitetsavgångsåvälföljdtillaü förändrasTeknikmatrisen A somav
intebüinvesteringsvarumatrisen Bmedankapacitettillkomst av ny

kapacitetsexpansion.vidfylla endastfunktionoch harförändras atten

xJ-/xj-WTDdBmax{0, lUAx xJ-l ++x -

intermediäraförefterfrågan påuttryckeri lVarubalanserna varor
förbruk-slutligBmax{O,xj1-xi/xj) ochinvesteringarAx,leveranser

översättsEfterfrågan påproducentpris.tillvärderadedi, varorning d
sektorprodnkterefterfrågan påtilluü,outputmatris, Uhjälpmed enav

varje sektor.xi förproduktionenlika medjämvikt skalli xvarasom
produktionskost-p,,...,p2, bestämspriser, pSektorprodukternas av

-subventio-ellervaruskatterhandelsmarginaler,inkluderarochnaderna
hjälpmedvarjeförmottagarprisindextillkan översättasDe ett varaner.

varuskat-handelsmarginaler,antagandeoutputmatrisen medU attomav
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och -subventioner konstanta andelar producentpriset.utgör Detter av
inhemska marknadspriset priset förär sammanvägning inhemsken av

CWproduktion importprisetpU och Vikterna i diagonalmatrisenp.
cwü uttrycker den inhemska produktionens andel hemmamarknadenav
för varje vara.

pU pwÖ Apw Bmax0,p T/aJ- wxJ-lxj+ l+ 2+e --

i innefattarKostnadssambanden 2 kostnader för insatsvaror +-
investeringskostnaderA, Bmax{0,l-.rj/xjWTl/aj och lönekost-+-w. wnader Lönevektorn bestäms given lönestruktur ochexogentav en
allmän lönenivå i sin bestäms modellens lösning.W Investe-turen som av

ringskostnaderna innehåller förutom priser investeringsvarorpå kravett
på vinstens investeringsbenägenhetenstorlek, uttryckt med för atta, ge-
nomföra investeringar i kapacitet. Om vinsten inte räcker till för attny
genomföra investeringarna höjs priset,så och vis minskar efterfråganpå så
samtidigt vinsten ökar. På detta jämvikt kapitalva-sätt uppnås påsom en
rumarknaden.

givetArbetsutbudet och helt i förär måste anspråk produk-exogent tas
tion näringslivet offentligi offentligaoch sektor. Den konsumtionen ärav

given, förenklatoch uttryckt kan den privatasäga kon-exogent attman
sumtionen så hela arbetsutbudet i likhetanspråk. I medatt tasanpassas

arbetskraftteknikmatrisen också åtgångstalen för Z .,...,2förändras
tillkommer.till följd kapacitet avgår ochattav

Lg+åxl: 3

Sysselsättningsbalansen uttrycker då isysselsättning offentlig sektoratt
och sysselsättning i näringslivet Fx skall till förutbestämdsummera en
total sysselsättning uttrycks högerledet ekvationisom av

värdet handelsbalansen handelsbalanskravetDet på skall ock-exogena
uppfyllas lösning.så modellens Värdet eUp sålundaexportenav av

förhålla sigi inhemska produktionskostnader skall tilluttryckt värdet av
förutbestämtimporten i världsmarknadspriser på sätt. Dettamättmpw ett

villkor lönenivån därigenom inhemskauppfylls och också denattgenom
kostnadsnivån sig.anpassar

I äeIU/pmIpW 4

jämviktslägen definierade uppsättningModellen priserlöser ut av en
produktionsvolymer för varje lönenivå och disponibel inkomstoch YTv

satisfieras. Viinnebär i erhåller implicitsambanden l 4att ensom -
kvantiteterlösning priser och och Det återstår sedanl tvågenomav

iekvationer, 3 och kan uttryckas och Y:vvsom

L ,Yål ||

B ,YEI Il



initiala priser itererasFör lösning fram för produktionsvolymer ochen
kapaciteter så värdena på och Y medför handelsbalansenW ochatt att
sysselsättningsbalansen uppfylls. priserDe kan beräknas utifrån dessasom

lönenivä,värden på disponibel inkomst och krav på kapacitetsökning
jämförs initialamed de priserna. Om prisvektorerna avviker upprepas

priserna.med deprocessen nya

Produktionsteknik

l varubalansen beskrivs genomsnittsteknikenl för löpande förbrukning
teknikmatrisenmed A. Elementen Förbrukning i motta-anger av vara

förgarpris produktion enhet producentpris i Teknikma-sektorav en
trisen A given vidär förändrasstartåret investeringarexogent men genom
i teknik till följdoch kapacitetsavgång. För de 8 sektorer liggerny av som
utanför industrin sker avgången i kapacitet genomsnittsteknikmed medan

fördet 20 industrisektorer sker iavgångar anläggningsklasser harsom
Även teknik-sinsemellan olika teknik. åtgångstalen för arbetskraft f är

teknikmatrisen.bundna och förändras på sättmotsvarande som
A° AT teknikmatris vid startåret respektive slutåret. FörLåt och vara

xk, arbetskraftsåt-varje anläggningsklass k finns det kapacitetsgråns etten
k, teknikkoefñcient anläggningsklassensgångstal och som angeren

insatsförbrukning i relation till genomsnitt för samtliga anläggnings-en
vk, Fk.xk,klasser vid startåret. anläggningsklass definieras vektornEn som

K.finns i vid startåretMängden anläggningsklasser sektor ärsom en
lnsatskoefficienterna för anläggningsklass i j blir:sektoren

för i,jalla 5

lnsatskoefficienten för mängden K anläggningsklasser i j bildassektor
genomsnitt:vägtettsom

%å@ ämm m 6
keK keK

Teknikkoeñicienterna genomsnittet förså samtliga anlägg-attnormeras
ningsklasser vid blirstartåret Således:

@u%$a0m 7
ksK keK

De 8 sektorer befinner sig utanför industrin har endast anlägg-som en
ningsklass genomsnittstekniken relationerna i 6 giltiga5 ocksåärmen -

vi vl för samtligahär anläggningsklasser.sätterom
På motsvarande sätt blir arbetskraftsåtgångstalet för mängden K an-

Iäggningsklasser i sektorj:

xD/Ef 8å Z
keK keK

tekniken definieras arbetskraftsåtgångstal f ochDen ettnya av en
v; v, W.teknikkoefficient vektorn bästa tekniken för industri-Den en
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sektor definieras den kvartilenövre anläggningsklasser rangordna-som av
frånde lägsta till högsta arbetskraftsâtgángstal vid startåret. Det genom-

snittliga arbetskraftsâtgângstalet och den genomsnittliga teknikkoefficien-
för dessa anläggningsklasser definierar teknik vidten startåret. Förny

sektorer utanför industrin relateras arbetskraftsåtgångstal och teknikkoef-
ficient i den bästa tekniken på adhoc-betonat till genomsnit-sättett mera

för vidsektorn startåret. Den teknik förändrastet tidenöver ochnya
förändringstakterna bestämmer vvektorn vid slutåret.

Låt K beteckna mängden anläggningsklasser tillhör den övre kvar-som
tilen. Låt vidare r förändringstakt för teknikkoefficienten och förvara
arbetskraftsåtgångstalet. Teknikkoefficienten v och arbetskraftsåtgångs-

ftalet definieras i och9 10där T betecknar antalet perioder.som

T/2xb/tgKesk 9exp
E E

xbexpT/Za °KMD/G2
keK keK

teknik och tillhörande vektor v, f.Låt x kapacitet med Omvara ny
KT betecknar den mängd anläggningsklasser finns vid slutåret blirav som
insatskoefficienten för j vidsektor slutåret:

r k k kxp/z2 Xj 11+ +aij Tvj TX- keK keK
För sektorer utanför industrin är

På sätt kan arbetskraftsåtgångstaletmotsvarande för sektor j vid
slutåret uttryckas som:

xD/z 122 ++ TT keKkeK

Kapacitetsavgång, kapacitetsbildning investeringaroch

lnvesteringarnas fördelning på i varubalansen bestäms vial investe-varor
ringsmatrisen B åtgång investeringsvaror vid given kapaci-som anger av
tetsexpansion. Elementen b behovet föri investeringmotsvarar av vara
vid kapacitetsökning med ienhet sektor Storleken på kapacitetsex-en en
pansionen beror dels på behovet produktionsökning för tillgodoseattav
efterfrågan och dels kapacitetsavgångenpå existerandehos anläggning-
klasser. ersättningAll expansionoch kapacitet sker investeringarav genom
i teknik.ny

Modellen löses för slutår tT frånmed utgångspunkt stanår tO.ett ett
Kapaciteten vid T resulterar frånår kvarvarande gammal kapacitet som
tillkommit investeringar gjorda före t0 frånoch kapacitet skapadgenom

investeringar under period O,T. Eftersom varubalansen förgällergenom
slutår kapacitetsförändringarnamåste fördelas på något tids-ett sätt över

perioden. låta kapacitetsförändringenAtt lika och lika medstorvara
periodens genomsnitt för varje år funnitsär antagande i tidigareett som en



166

version föreliggande iställetmodellen. I modellversion har vi valt attav
låta kapacitetens tillväxttakt perioden.densamma helaövervara

föregående avsnitt KT anläggnings-I betecknade mängden kvarvarande
klasser vid slutåret. kapacitet xjO,Kvarvarande gammal" i sektor
definerades där som:

TXkXJO E
keK

för tillåta anläggningklasser försvinna medIstället helaatt att som
årligdefinition finns i funktionovanstående modellen relateraren somu

wl förädlings-avgångsfrekvens till löneandelens storlek i förhållande till
F för varje anläggningsklass.värdet

LiM/HF

Diagram Exempelpå bruttovinstandelensfördelning.

Bruttovinstandel
onsiMetallkonstrukti ndustri

Helalandet
1987

100-

l

I204

F-20 .0 1D 20 50 40 S0 60 70 80 70 130
Saluvârde

© Caayrfçn:szuc2739

ellertypiskt exempel hur löneandelen omvänt,diagram visas pål l ett
anläggningsklas-varierardiagrammet, bruttovinstandelen överi hursom

metallkonstruktionsindustrin10% ii Vi saluvärdetsektor. att avser en ser
och60bruttovinstandel på mellani anläggningar harproduceras som en
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frånsaluvärdet härrörliten delmycketframgår också°/0.80 Det att aven
Modellensbruttovinstandel.negativförlustmedanläggningar gårsom

har denanläggningsklasserdeutformadsåfrekvensfunktion är att somu
avgångsfrekvensen.den högstaockså harbruttovinstandelenlägsta

vikanvid startåretanläggningsklassermängdenK° betecknaviLåter nu
vid Tslutåretxj0,kapacitet i sektorgammalkvarvarandeuttrycka

som:

-TEKOufxf:gkoxf 13x,0
6E

ikapitalförslitningochkapacitet årbetecknaj xjtlåt tsektorFör
kapacitetsförändring ägert0.efter Denbildad årkapacitet rumsom

Kapacitetsföränd-Dxjt.period betecknasinvesteringar under tgenom
gammalkvarvarandemedO,T-l tillsammansperiodenunderringarna

kapacitet T.årtill totalkapacitet summerar

T - 14x,-0Dxja1xjT +-

lika medsåledeslika ochkapacitetsforändringarnaVi storlåter varanu
DxjTDxj2DxjlDxj0för varjegenomsnitt år:priodens

vidkapacitetsförändringenserien igeometriska 14den attSumman gerav
blir:slutåret

5191XjT"Xj0öj/l 151DxjT --

tidsprofil änkapacitetstillväxten haremellertidVi önskar att annanen
varjeilika mycketkapaciteten ökarförIstället15.den attsom ges av

tillväxttaktenperiod. Låti varjelikatillväxttaktperiod skall dess storvara
kapacitetstillväxtendefinierasdå som:vara r

rTlx0xjT +

kapacitetsförändringen i sistaförföljande sambandVi kan härleda pe-nu
rioden DxjT:

xj0/xj(T)|/TJ1 16DlxÄT xjT -

följande samband:ochdär relationen mellan DxJ-T DxJ-T ges av

öjT/ö,-)1 x,-0Dxja1x,-T +- -

Kapacitetenöverkapacitet.tillinvesteringar lederingaDet görs som
gammalkvarvarandeöverstigerdenproduktionenlika medsätts om

gam-kvarvarandeproduktionen mindre änärvid slutåret. Omkapacitet
fall kan deti dettainvesteringar ochingakapacitet vid slutåret görsmal

överkapacitet.finnassåledes

Xj0Xj(T)|/1J1 för x,0xjmDxJ-T xjT -

för xj0XjTDXjT 0 s
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Vi kan utelämna tidsindex och låta beteckna produktion, kapaci-Dxx
tetsförändring och kvarvarande gammal kapacitet vid slutåret T.x
lnvesteringsvaruefterfrágan kan uttryckas:nu

MTMXjh-Xj/XjJZb;jmax
offentligaDen sektorns totala investeringar är givna forexogent

slutåret fördelasoch i modellen olikapå slag investeringsvaror enligtav en
likaledes given fördelningsvektor hg.exogent

za 18118 18

Priser och prisbildning
Modellens prisekvationer i innehåller2 olikatvå prisvariabler, pris-en
transformation och prissammanvägning: sektorproduktemas priseren p,
världsmarknadspriser transformation sektorproduktemas priser tillpw, av

mottagarprisindex för inhemsktett producerade p"pU ochvaror en
sammanvägning och till inhemskt marknadsprisp" p ettav

Transformationen sektorpriser till priser för inhemskt produceradeav
sker enligt matrisen U där elementen bransch iandel denvaror anger s

totala produktionen Elementen definieras så Ziuül.attav vara

Pjm Pi uij 19

inhemskaDet marknadspriset p är sammanvägning priset fören av
inhemsk produktion och importprisetp" p".

pT p e p 20+-

Viktema uttrycker den inhemska produktionenscwü andel hemma-av
marknaden för vara

c XY eo/xl m1+- -

är produktion varaav

iär export av vara

är import varami av

Prisekvationema i 2 striktuttrycker samband producentpri-mellanett
produktionens kostnadskomponenter och världmarknadsprisema.serna,

Kostnadskomponentema insatsvarukostnaderbestår in-beror påav som
hemska priser och värlsmarknadpriser, lönekostnader investerings-och
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kostnader. Producentpriserna skall uttrycka enhetskostnaden i nyskapad
kapacitet då gammal tidigare existerande kapacitet nyttjas fullt Det-ut.

gäller också för prisekvationenta 2 vid första påseendeett kan tyckassom
uttrycka genomsnittskostnader. Vi skall nedan härleda sambanden i pris-
ekvationen.

Vinsten för sektor vid slutåret T kan tecknas enligt Följande,n en där n
är vinsten enhet i kvarvarande gammal kapacitetper och n vinstenär

enhet i nybildad kapacitet.per

I. nJ-DCrJ-+JTJ

Ett inte ovanligt avkastningskrav är relatera vinsten frånatt investe-nu
ringarna till investeringskostnaden Sålunda för sektor

rtjlDCrj/lj
-

Vi inför modifieratett avkastningskravannatnu där inte bara avkast-
ningen från investeringarna också effektenutan på vinsten redu-av en
cerad kapacitetsavgång vägs investeringkostnaderna.mot Sambandet byg-

på empiriska observationer. Vi tecknar följandeger uttryck För det modifi-
erade avkastningkravet:

gaf xjklljITQ/IJ Dxj/IJ- 1/05,+ där är skattaden parameter.

Genom formulera avkastningskravetatt på detta vis kan utifrån
sektorns genomsnittskostnader härleda prisekvation återspeglaren som
kostnadssambanden För nybildad kapacitet.

Istället för vinsten enhet i nybildad kapacitet:per

i §Plal W151"

Använder genomsnittsvinsten:oss av

§1 W/Jj au

Prisekvationen blir nu:

wJ-j lJ-/aJ-xj+ +aü

Investeringskostnaden är:

ZPlbijDÖYj

Vi utnyttjar sambandet i 17 och erhåller prisekvationernanu i

zipäaü gpäbijmax0, i .XJ/Xjl/TJH1JWjfj+ + 21
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konsumtionoffentligPrivat och

disponibel inkomst,priser ochkonsumtionen bestämsprivataDen somav
konsumtionsutgifterna. betyderDetta atttotalalika med dehär antas vara

konsumenter-i hushållssektornsparandeförekommer något utanintedet
tjänsten privataDenochtill inköpinkomstenanvänder hela av varorna

för 10 konsum-utgiftssystem skattatlinjärti skkonsumtionen bestäms ett
varuslag Samma28fördelas modellenssin påitionskategorier tursom

förockså vägafördelningsmatris användsi attvikter denna sammansom
varupriser.28från modellenskonsumtionskategoriernaför olikapriser de

betecknari 22, därformdenKonsumtionfunktionen har som anges
priset på konsum-konsumtionskategori betecknarförefterfrågan

margi-kategori dengrundbehov ärbetecknartionskategori av
totala konsum-j C deför kategori och ärkonsumtionsbenägenhetennella

skattadetionsutgifterna. och är parametrar.

10 22j 10p{; 1,...,BJ/pi lC-E:+ 17k
I

28påfördelas sedanbestämd enligt 22konsumtionenprivatatotalaDen
Vvü.matrisenmedvaruslag c

10Vc Z :l l1,..., 28 23c ; Vü
JI

olikaför 10depriserför erhållaocksåmatris används pVSamma att
mark-inhemskasammanvägningar dekonsumtionkategorierna avgenom

nadpriserna

Vzpi

tillkonsumtionbenägenheterna ett,marginelladeGenom summeraratt
priserkonsumtion i löpande motprivattotal attkommer2,651, så svara

valtviVidare harprisvektor.multiplicerad medkonsumtionsvolymen en
konsumtionutgifter C ärtotalavilken gällerefterfrågefunktion för atten

efterfrågefunk-förgällerYC. SåledesY;disponibel inkomstmedlika
tionen:

pitp, Y Y 25

finnsför slutåret. Detgivenkonsumtionen G äroffentliga exogentDen
eko-sektorsoffentligapåverka denskulle kunnaskattevariableringa som

efterfråge-Denna typ i denav förädlingsvärdeandel fgivenmodellen. Förinomiska utrymmefunktion behandlasav fråntjänsterochleveranserpåkravetbestämsoffentliga sektorn varorav1977 TheA.P.Barten,
förvektorof Consumer 26 där h ärSystems enligtförbrukningoffentlignäringslivet eng

FunctionsDemand Ap- tjänster.ocholikaförbrukning påoffentligfördelning total varoravReview, Eco-proach: A
23-51.nometrica 45,

1 och Klevmar-Flood, L. 26Gh1-fg1980 Prognoserken, A.
för fördelningen denav

konsumtionen påtotala
Statistis-65 varugrupper,
Göte-institutionen,ka

universitet.borgs
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Utrikeshandel

l modellen import funktionerbestäms och inhemskadeexport som av
priserna, världsmarknadspriserna prisoberoende tidstrender.och lmpor-

tillockså knuten storleken hos inhemska efterfrågan.är den Kvotenten
inhemskamellan exportvolymen vägd med marknadspriser importvo-och

lymen världmarknadspriser uppfyllavägd med skall sedan förutbe-ett
värde. Detta bestämt forstämt värde på handelsbalansenett exogentger

slutåret.
Sambandet för framgår 27, där basåretsär ärexporten export, e°av

priselasticitet tidstrend för världsmarknadstillväxtoch är alternativti
tillväxt i Sveriges andel världsmarknaden. priselasticiteterDe ochav som

i skattningarmodellen bygger dels på ekonometriska och dels påansats
frånbedömningar branschexpertis.

ep"a/piee expneT i 28 27

mv°Importfunktionen 28 där basårets import i mottagarpriserärges av
exklusive handelsmarginaler, priselasticitet föroch tidstrendär ärem f" en
importtillväxten priser inhemsk efterfrågan.oberoende och Parameternav

andelen varuanknutna skatter subventioner.ochanger

E5"eXprTTUm pT/p XYs. eii 28+ 28mi -

Vi funktionkan teckna priser och importenexportennu som en av som
funktion priser inhemsk produktion.ochen av

epe

mp, xm

tecknas:för handelsbalansenVillkoret

IpTei/Za p" ma 29

Arbetsmarknad

finnsI modellens värld ingen arbetslöshet det givna utbudetutan exogent
arbetskraft alltid fullt i anspråk. modellens lösningltas utav summerar

sysselsättning i offentlig i näringslivetsektor Lg och sysselsättning till en
förhandpå given sysselsättning sysselsättningsbalanstotal Modellens

uttrycks då som:

Lg+Lxzñ 30

sysselsättningen i offentlig sektor beräknas utifrån den givnaexogent
offentliga konsumtionen förädlingsvärdeandelenG, i offentlig konsum-
tion f och det omvända arbetsproduktivitetstalet i offentlig sektor Eg.

LgfgfG 31
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åtgångstalenkapaciteten ochi näringslivet bestämssysselsättningen av
kapaci-anläggningar vid slutåretarbetskraft i resterande gamla"for samt
uttryckarbetskraft nybildad kapacitet.for i Dettaåtgångstalenochteten

resterande gamla anlägg-KT betecknar mängdenfrån 12erhålles om
teknik.för anläggningar medningar och står ny

fix 55x5Lx åKT + 32

priser. Beho-kapacitet bestäms löner och"gammal"Utslagningen avav
efterfråganpriser ochkapacitet bestäms löner,investeringar ivet avnyav

arbetskraft dåEfterfrågan kandisponibel inkomst. påberorävensom av
ochinkomstlönenivå, priser disponibelfunktion ochskrivas avsom en

enligt följande:sysselsättningbalansen uttryckassåledes kan

iLov, Yp, 33

Dataunderlag och skattade samband

i från statistikkällorModellens empiriska underlag hämtas huvudsak två
delvis primärstatistik. nationalrä-bygger på Den källan ärsom samma ena

försörjningsbalans, input-outputmatrisvarifrånkenskaperna startårets
investeringsmatrisen3Estimationemaoutputmatris hämtade.och är av

linjära utgiftssystemet från nationalrä-och det bygger också på underlag
kenskaperna.

viktiga statistikkällan SindData arbetsställenDen andra hämta-är över
industristatistik. uppgifterfrån SCB: Alla anläggningklasserde som avsers

i industrisektorerna från SindData. Avgångsfunktioner forhar hämtats
anläggningsklasser liksom sambandet mellan investeringskostnad och

utifrån informationvinst på arbetsställnivå.har skattats

avslutningSammanfattning och

Viframgår i detalj appendix skall härModellens ekvationsystem av
produktionsnivåer, lönenivåsammanfattningsvis beskriva priser ochhur

dei modellen. bäst uttryckaoch inkomst bestäms Detta gör attgenom
övrigafunktionervariablerna i modellsambanden 4beroende l som av-3Westin, JohanssonL., variabler.Grassini, M.B. och

framgår teknik-produktionsteknikenavsnittet behandladeFrånofEstimation Ca- att1982 som
for Multi-pital Matrices lönenivå priservia utslagningsfunktionen beror ochmatrisen A avuModels:sectoral An Ap- kapacitetsexpansion viaberor kostnadssamban-ATv,p. Behovet Dxavplication Italy and Tu-to

WP-82- via investeringssambandet l7 påIIASA lönenivå priser också2l på ochdetscany. men
International Institu-92, förbrukningSlutlig d berorproduktionsnivån vid slutåret DxTv,r,x.Applied Systemsforte eftersom privatinkomst produktionsnivåvidare priser, disponibel ochpåAnalysis, Laxenburg.
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konsumtion funktionär priser och disponibel inkomst enligt 25,en av
offentlig konsumtion offentligaoch investeringar är givna,exogent expor-

funktionär priser enligt 27ten och importen funktionär prisen av en av
produktionsnivåoch enligt 28; dp,Y,x.

Vi kan konstateraäven priserna i 2 funktionär lönenivåatt ochnu en av
priser pTv,p. sysselsättningen i 3 funktionär lönenivå, priser ochen av
disponibel inkomst; LTv,p,Y. I handelsbalansen 4 är funk-exporten en
tion priser enligt 27 och importen funktionär priser och produk-av en av
tionsnivåer enligt 28. Modellsambanden l-4 kan skrivas enligtnu om
följande:

UAp, YVvx BDxp, dp,w+x + lx, x,

p, Vv 2p p

Euw, x 3p,

epUpm&#39; xpp, 4

givnaFör värden på och YW utgör och 2 simultant1 ekvationsystemett
i priser och kvantiteter 2n ekvationer och 2n obekanta. Det emellertidär
inte säkert värdena på och Y uppfyllerW 3 ochatt så implicitmed en
lösning för priser och kvantiteter återstår lösa 2 ekvationer i tvåatt
obekanta.

uw, Y L

EBv"v, v

vidareDet arbetet med modellen skall innefatta simuleringar histo-av
riska perioder. Simuleringsresultaten utvärderas sedan fak-dengentemot
tiska utvecklingen. Det framföralltär här intresse huruvidaatt testaav
modellens utslagning och nybildning kapacitet realistisk bildav ger en av
faktiska strukturomvandlingsförlopp. I detta sammanhang det motive-är

också modellenspröva prognosförmågarat att alternativa förmetodermot
analysera strukturella och tekniska förändringar.att Modelresultaten är

mycket känsliga för parameterförändringar förändradesåväl förut-som
sättningar utrikeshandelssidanpå och prövning historiska förloppmoten
skulle också här värdefull.vara

modellen tillåterAtt överkapacitet i gamla anläggningar för sektorer
ifrågasättasmåste det signär rör utvecklingarstagnerar på medel-som om

Ävenlång sikt. det vilketsätt på teknik utformas i modellen tveksamtärny
och borde ersättas med samband där förväntningar framtidaett fak-om
torprisrelationer förutomspelar roll neutral teknisk utveckling. Investe-en
ringskostnadema borde tillknytas kapitalkostnad där ingårräntan ochen
inte behöva finansieras fullt via vinsten för varje sektor. fortsättningut En
på investeringsstudieden beskrivs i kapitlet handlar produk-som som om
tivitet kapitel 3 bör relevant underlag i detta avseende.ge
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utvidga till omfatta hundra-kan också modellenDet övervägas att ettatt
i nationalräkenskapemas dettatal sektorer och med utbyggnad. I samman-

införa bliflera arbetskraft, vilket kommerhang borde typer attman av
industriverketsmöjligt utredning utbildningsstruk-resultatettsom av om

kompetensniváer i industrin. årgångsstrukturen ocksåoch I bordetur man
olja, övrigamaterialinsatsen el, ochdela på råvarortransporter,upp

vissainsatsvaror. också angeläget modellen iDet är att programera om
rutiner För uppdatering, avstämmning ochdelar den innehållerså att

konsistensprövning olika indata; rutiner ligger idag utanfördessa heltav
modellen.
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Appendix Ekvationssystemet i ISMOD

VarubalansA

28 28 xj/xjl/Txjlx,2 UüaijXj+Z +Ujj max -j 1 uj
28

+jZlu;J-zf+cj mj 281,...,+eJ--

Kapacitetsbildning:

x;/x,l/Tx,1Dxi 281,...,max -

k k k2 T Z 1,..., 28x- x- u x-keKo -keKo

K° är anläggningsklassermängden
i sektor i

u eä/Fw.u

Offentlig förbrukning och investeringar:

h 01 G-

z

Konsumtionsvaror:

10 VVgj
l

Bj/PjV VC 5:111. pk+ -
28 .Y

I

B Prisbildning

2a 23 Ui i Txj/XjW151 281 1,...,+ +aij Pi max -l I
28 im 1,..., 28Pj uij

l

p p{" p c§+ pa 1,..., 28-

e XY eø/XY 28ma 1,...,+- -

C Arbetsmarknad

L,+L,I.
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fGF ||W
a:

F fjXjllX H

UtrikeshandelD

Import:

e" exprTTm pT/p x: 28I si eo+mi - ..

Export :
e exprfTe pT/p ..28e;

Handelsbalans:

28 28pä"ea/Z pZ Bma
|I ,
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SymbolförteckningAppendix
Bruttoproduktion i isektorX1 iKapacitet i sektorx

jför i sektorlnput-outputkoefficient ochvara
i iKapacitetstillskott sektor

ii sektorproducerad enhet5 Sysselsatt per
iproduktionInhemsk varaav

offentligi från sektorlnvesteringsefterfrågan av vara
förbrukning iOffentlig av vara

konsumtion iPrivat av vara
iExport av vara
iImport av vara

Konsumtionsutgifter
Disponibel inkomst

iPris sektorproduktpå
iproduktionPris inhemskpå av vara

imarknadspris påInhemskt vara
Världsmarknadspris ipå vara

i sektor iLön
Sysselsättning i näringslivet

offentligSysselsättning i sektor
ii och sektorFörädlingsvärde årgång k

ianläggningsklass och sektorAvgångsfrekvens för k
i iInvesteringsbenägenhet sektor

ianläggningsklass k och sektoriproducerad enhetSysselsatt per
konsumtionOffentlig

investeringarOffentliga
iförbrukningoffentligAndel av vara

ioffentliga investeringarAndel varaav
offentlig sektorFörädlingsvärdeandel i

kapacitetsexpansionvid medlnvestringsefterfrågan för i envara
ji sektorenhet

jii produceras sektorAndel vara somav
jkonsumtionskategori i bestårAndel varasom avav

konsumtionskategori iBaskonsumtion av
konsumtionskategori iförkonsumtionsbenägenhetMarginell

i vid startåretExport varaav
ii vid startåretImport av vara

exportefterfrågan iförPriselasticitet av vara
iimportefterfråganförPriselasticitet av vara

för iVärldmarknadstillväxt vara
iför importtillväxttaktPrisoberoende av vara

för i-subventionervaruskatter ochAndelen vara
tidsperiodSlutår och

för iinhemska marknadenproduktion deninhemsk påAndel vara
offentlig sektoriförädlingsvärdeSysselsatt per

Betalningsbalanskrav
sysselsättningenpå totalaKrav den

l2-29-046
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Appendix Sektorer i ISMOD

Produktionssektor SNI Gamla SNR Antal klasser

Jordbruk fiskeoch 11/13 11/13 l
Skogsbruk 12 12 1
Extraktiv industri 2 2 22
Skyddad livsmedels. 31ll/2,31l6/8 3111 68
Konkurrensutsatt livs. 31l3/5,3ll9,3l2 3112 39
Drycker och tobak 313/4 312 5
Tekoindustri 32 32 98
Trävaruindustri 33 341 150
Massa-och 34111/3,3412/9 342 34pappers.
Grafisk10. industri 34201/4 343 49
Kemi11. och plast 351 352 71

12. Petroraflinaderier 353/4 353 5
13. Gummivaruindustri 355 351 5
14. Jord- och 36stenvaru. 36 57
15. Järn- och stålindustri 37 37 28
16. Metallvaruindustri 381 3811 145
17. Maskinvaruindustri 382 3812 120
18. Elektroindustri 383 383 46
19. Varvsindustri 3841 3843 13
20. Transportmedel 384 exkl. 3841 3813 28
21. lnstrumentvaruindustri 385 3814 20
22. Annan tillverkning 39 39 14
23. El, Gas och Värme 4 4 1
24. Byggnadsverksamhet 5 5 1
25. Varuhandel 61/62 61 1
26. Samfárdsel 7 7 1
27. Bostadsförvaltning 831 83 1
28. Privata tjänster 63 63,8 exkl. 1

83,9

Konsumtionskategori Kod i nationalräkenskaperna

1 Matvaror 11
2 Drycker och tobak 12,13,14
3 Beklädnadsartiklanskor 2
4 Underhållning,kultunutbildning 72,73,74
5 Hälso-,sjukvård och hygien 5,81
6 Bostad,bränsleoch elström 3
7 Transporter 61,62,63
8 Fritidsaniklar 71
9 Möbler och hushållsartiklar 4

10 Post,tele,restaurang,hotell,banktj., 64,82,83,85,86
Försäkringtj.och andra tjänster
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offentliga investe-förfördelningsvektorhi,förbrukningoffentligförFördelningsvektor
importelasticiteter e".ochexportelasticiteter einvesteringsbenägenheterh,ringar a,

e"hz ehg a
0.475.000.500.000000.01000JORDBRUK1 0.05000.300.000000.00000SKOG2
0.15000.610.000000.00500GRUVOR3
001000.370.000000.04400sKLIVS4 0.71.000.330.000000.01200LIVS KK5 1.81.000.210000000.00054DRYTO6 0.71.400.650001000.02140TEKo7 0.41.700.440.026001000018 TRA
1.15000.760000000014009 MAPA
1.70.920.36000000004530GRAF10 0.81.530.460000000.06600KEMI11 0.61.000.840000000.05480PETRO12
0.41000.65000000000300GUMMI13 0.10.860.35000000000700JQSTE14

500 1.10.70JASTÅ 00000000040015 0.71.880.37002100001900METALL16
2.03 1.10.60005600003050MASKIN17 1.32.560.600.00400003250ELEKTRO18

0.003.000.300.00300001000VARV19 1.641.470.800.01500004070TRANSPM20 0.371000.480041000.0l600INSTR21 0.962.000.210002000.01000ANNAN22 005.000.60000000005500ELGAS23
0.00000.080.768000.08920BYGG24 002.000.30000000000000HANDEL25 1.52.000.700000000.11270SAMF26 000000.50000000000000BOSTAD27 2.01.000.700063000.28636TJPRIV28
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Konsumtionfördelningsmatris V.

21 3 4 5 6 7 8 9 10

JORDBRUK1 01233 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1844 0.0000 00000
2 SKOG 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 0.0000 0.0057 0.0000 0.00003 GRUVOR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 00000 0.0000 0.0084 0.0000 0.0000LIVS4 SK 0.5547 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396 0.0000 0.0000
5 LIVS KK 0.3191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 00120 00000 00000
6 DRYTO 00000 1.0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
7 TEKO 00000 00000 09740 00000 00464 00000 00001 0.0420 0.2017 002908 TRA 00000 00000 00000 00000 00000 00006 00000 00000 02790 00000
9 MAPA 00000 00000 00000 00000 00266 00000 00000 00015 00358 0000010GRAF 00000 00000 00000 03579 00000 00000 00000 00000 00273 00000

11 KEMI 00000 00000 00002 00000 0.3821 00022 00000 0.0642 01433 0001812PETRO 00000 00000 00000 00000 00000 0.0428 03228 00204 00000 00000
13GUMMI 00000 00000 00226 00000 00170 00000 00206 00019 00006 0.0000
14JQSTE 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00522 00000JASTÅ15 0.0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00034 00010 00000
16 METALL 00000 00000 0.0000 00000 00049 00000 00000 00056 01 134 00011
17MASKIN 00000 00000 00000 0.0000 00000 00000 00000 00203 00347 00000
18 ELEKTRO 00000 0.0000 00000 00000 00166 00000 00060 02961 00637 00000
19VARV 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0.0615 00000 00000
20 TRANSPM 00000 00000 00000 00000 00000 0.0000 02997 00000 00005 0.0010
21 INSTR 0.0000 00000 00000 00000 00827 00000 00000 00330 00029 0023422 ANNAN 00000 0.0000 00032 00000 00070 00004 00000 00879 00082 00707
23 ELGAS 00000 00000 00000 00000 00000 0.1376 00000 00000 00000 00000
24 BYGG 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
25 HANDEL 00000 00000 00000 00000 00000 0.0000 00000 00000 00000 00000
26 SAMF 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0 868 00000l 00000 02628
27 BOSTAD 00000 00000 00000 00000 00000 07310 00000 00000 00000 00000
28 PRIV TJ 00000 00000 00000 06421 04167 00813 0.1640 01 121 00357 06102

Baskonsumtioner och marginella konsumtionsbenägenhetert

79506 25658 32107 20375 13283r 114791 61587 21328 27761 43096B 0180 0070 0062 0.051 0.026 0.298 0.187 0.041 0046 0039
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