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Förord

Under 1980-talet har den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit förhål-
landevis god. Den ekonomiska tillväxten har varit i nivå med Västeuropa i
övrigt. En god grund har också förlagts fortsatt tillväxt; investeringarna

varithar mycket höga under år. Arbetslösheten idagär rekordlåg.senare
Den offentliga budgeten är åter i balans.

Ändå har det under vår-vintern l99O förts intensiv ekonomisk-en
politisk idebatt Sverige. Bakgrunden i förstaär hand den fulla syssel-att

tillväxtensättningen, i ekonomin och därmed i förlängningen också de
sociala trygghetssystemen hotas alltför snabb inflation. Men produk-av en
tivitetstillväxten är också mycket vilket i kombination med lågtsvag, ett

innebärsparande hot framtidadet välståndet.ett mot
Avsikten Medär sikte på 2000-talet" skall bidra tillatt den ekonomisk-

politiska debatten, beskriva historien, teckna olika utvecklingsvägar för
den svenska ekonomin förstaunder i hand l990-talet och analysera delen

de problem den svenska ekonomin inför.stårav
Med sikte på 2000-talet bygger på det material finns i Långtidsut-som

redningen l99O SOU 1990: 14. Den friståendeär sammanfattningen
utarbetad vid Finansdepartementets strukturpolitiska enhet sakkunnigaav
Margareta Bosved.

Stockholm ijuli l99O

HeikenstenLars
Finansråd

l1 I0-06l5
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och problemenBakgrunden1

planeringsredskap till debattunderlagFrån

föregångare till syfteLångtidsutredningen i likhet sina1990 har med att ge
till i ekonomisk-för ekonomiska politiken bidra debattden ochunderlag

frågor.politiska
motiverar emellertidUtvecklingen decenniernaunder de senaste att

tidigare syftena,långtidsutredningarna inriktning. deändrar Ett attav
makroekonomisk planering, fram-för detaljeradfungera redskapsom en

anledning skeptiskinte finns ocksålängre relevant. Detstår att varasom
periodvis utgjortdetaljerade utvecklingsbanortill värdet de somav mer

föränderliglångtidsutredningarna. snabbt värld kullkas-Imerparten av en
de lätt.tas

viktekonomisk-politiska under 1980-talet har ökadI den debatten en
i industriländernas ekonomier.kommit läggas vid strukturella problematt

Långtidsutredningen 1990.hög grad präglat En delDetta har stor av
beskrivningar strukturella iutredningen åt och analyser problemägnas av

tillekonomin. delvis bilagor utredning-svenska Dessa har baserats påden
en.

huvuduppgift för långtidsutredningar-Fortfarande emellertiddetär en
infla-makroekonomiska frågeställningaranalysera arbetslöshet,attna -

idagi utrikes affärerna bred enighettion, balans de Det råderetc. omen
perspektiv. Därförstabiliseringspolitik bedrivas i medellångtbör ärettatt

stabiliseringspolitiska frågeställ-lämpligt föra diskussiondet att omen
långtidsutredningen. finnsningar i det skäl belysa de samla-Därutöver att

effekterna olika ekonomiska politiken ikrav ställs på dende ettav som
perspektiv.längre

fördelmakroekonomiska med inomDenna analyser görstyp av en
möjligtsammanhållen, kvantifierad belysa konse-tankeram. Det dåär att

förändringar handlings-både i omvärldsbetingelserna och dekvenserna av
i syfte ialternativ till Genomgående används detta Lång-står buds.som

framtagnatidsutredningen 1990 beräkningsmodeller, i huvudsak avnya
konjunkturinstitutet.

1980-talet felslagna förväntningar igen-
kapitel rubricerat l970-taletLångtidsutredningen 1980 inleddes med ett

årtionde. medfelslagna förväntningarnas Med rätt,de samma men-
faktiskt diskussion årtiondetförtecken, det gångnaomvända skulle aven

rubrik.kunna dennages
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Inledningen 1980-talet präglades djup pessimism. l särskiltav högav
grad gällde detta Västeuropa. Kanske pessimismen allra i Sveri-störstvar

Ändå skulle det bara dröja innanår efterkrigstidens hittillsge. ett par
längsta högkonjunktur skulle skjuta fart. Innan decenniet slut hadevar
modeordet eurosclerorsis" bytts eurofori. Knappastmot någon trodde
vid 1980-talets början investeringarna iatt svenskt näringsliv skulle nå
1960-talets nivåer och brist på arbetskraft åtföljandeatt med överhettning
på arbetsmarknaden skulle bli det l980-taletsett dominerandeav sena
ekonomisk-politiska problem.

Utvecklingen i den svenska ekonomin under 1980-talet har präglats av
framförallt faktorer;två internationelladen högkonjunkturen och de stora
devalveringarna 1981 och 1982. Till detta kommer den offentligaatt
utgiftstillväxten har begränsats och framförallt finansielladeatt markna-
derna, också andra delar ekonomin, har avreglerats ellermen är på vägav

avregleras.att
Det bara innanår dentog ekonomiskaett utvecklingen i Sverigepar

radikalt förändrades. utrikeshandelsleddEn expansion kom igångsnabbt
efter devalveringarna. Tillväxten sköt fart samtidigt iuppgångensom
arbetslösheten bromsades. Efter några år kapacitetstaket i det närmas-var

investeringarnanått och ökadete då snabbt.
1början 1980-talet vidtogs antal åtgärder ägnadeett motverka denav att

kraftiga tillväxten i offentligade utgifterna. Som andel BNP sjönk deav
offentliga utgifterna stadigt efter år 1982. Samtidigt ökade offentligaden
sektorns inkomster, resultat blandett tillväxt isnabbsom annatav en
skattebaserna.

En konsekvens denna utveckling påtaglig förbättring denav var en av
offentliga sektorns finanser. Lika viktigt emellertid den äter-attvar mer
hållsamma tillväxten i offentligaden verksamheten i kombination med-

offentligadet sparandet förbättradesatt bidrog till skapaatt utrymme-
för den konkurrensutsatta sektorns tillväxt. Industriproduktionen växte
snabbt och redan 1984 tidigarede bytesbalansunderskotten istoravar

eliminerade.stort sett
Tecken emellertid påsyntes bytesbalansensnart påatt väg attvar

försämras igen. Detta motverkades förbättringsnabb bytesförhål-av en av
landet den importerade oljan blev billigare samtidigt svensk skogs-som-
industri fick allt bättre förbetalt sina produkter. Dessutom föll dollarkur-

under några år.sen
Avregleringen marknaden för krediter till hushållen år 1986 i kombi-av

nation med betydande förmögenhetsuppbyggnad, bidrog till der.en att
privata konsumtionen ökade snabbt. Den utrikeshandelsledda expansio-

dämpades produktionskapaciteten inteatt räckte tillnen av trots att
investeringarna ökade påtagligt. För öka från de konkurrens-att exporten

sektorerna hade i det lägetutsatta behövts dämpning den inhemskaen av
konsumtionen. Istället kom den inhemska konsumtionen i ökadatt ut-
sträckning för efterfrågetillväxten. Draghjälpen från omvärldensvara
medförde emellertid denna omsvängning till börjaatt fickmedatt ett
begränsat genomslag i de utrikes betalningarna.



efterfrågetillväxtenBidrag tillTabell 1.1
BNPföregåendeårsProcentav

1987-1984-1981-
199019871984

1.22.70.4Konsumtion
0,82.20.0konsumtionPrivat
0.40.50.4konsumtionOffentlig
0.6-O.21.9Kapitalbildning
1.31.00.4Investeringar

-0.7-l.251Nettoexport
1.82.532BNPSumma

linansdepartementet.centralbyrån oehhäl/or: Statistiska

tydligare på överhett-decenniet allt teckenGradvis slutetmotsyntes av
efterförstärktes. Tidenoffentliga sparandetekonomin, detining atttrots

förbörsfallet 1987internationella höstenkraftigadet oron en mar-var
till intevilket orsakkonjunkturavmattning betydandekerad attenvar-

internationelladen hög-hårdare. Närstabiliseringspolitiken stramades
samtidigtkraftigtinvesteringarnafart igen ökadekonjunkturen sköt som

överhettad.ekonomin blev alltmer
i svenskapris- löneökningstakten denoch1980-talet harhelaUnder
Vid ingångenökningstakt i omvärlden.motsvarandeekonomin legat över

enhetsarbetskostnadenförbättring i relativadendentill 1990-talet är som
i utplånad,1982 âstadkom det närmaste1981 oehdevalveringarna se

variti industrin godemellertid lönsamhetenSamtidigt hardiagram 1.1.
hela 1980-talet.iunder settstort

valutarelativa enhetsarbetskostnadi nationell ochDiagram Sveriges1.1 gemensam
1970:100index

1

150-

140-

130-

120-

110

100-

90- ------------------------------------------------------------------------- --
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80- ----------------------------------------

70 ii ii i Ii ii i i Ii ii i Ii i 19901985198019751970

of industriverkKällor: US department Labor. oeh OECD.statens

10-0615T2
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kraf-arbetskraftsutbudetsysselsättningen ökatochl980-talet harUnder
emellertid varit snabbare. Därmed harEfterfrågetillväxten har ännutigt.

Överhett-drivit inflationen.vilket påblivit överhettad,arbetsmarknaden
alltförbeskrivas följdemellertid också kunnaningen skulle som en av en

produktivitetstillväxt.dålig
arbetskraftsutbud ökatsysselsättning harochinte baraDet är som

särskiltTill kommer, underkraftigt 1980-talet. dettaundermycket senare
Ändåinvesteringskonjunktur i näringslivet. har denmycket starkår, en

förhållandevisvarit lång-ökningen BNPekonomiska tillväxten av --
produktiviteten.efterkrigstiden unikt tillväxt iför lågOrsaken är ensam.

Lángtidsutredningen 1990Frågeställningarna i

i denpåverkas hög gradekonomi den svenskalitenEn öppen avsom
utvecklingen i kanutvecklingen. Särskilt Europa kommainternationella att

meningsfull1990-talet. För kunna göraeffekter underbetydande att en
bild hurekonomin krävssvenskamakroekonomisk analys den en avav

sig.utvecklingen gestaltakaninternationelladen
i grad denutveckling i omvärlden högekonomiskEn god svens-gynnar
ekonomiska integra-finns problem med denekonomin. ocksåMen detka

politik avviker frånekonomiskför bedrivationen. Utrymmet att somen
blivitgradvis begränsat.hari omvärldenden mer

vinst-möjligheterna haminskarutlandetberoendetökadeDet att enav
harUnder åravviker från i omvärlden.näringslivet dennivå i senaresom

viktiginvesterat i utlandet. Enutsträckningföretagen i Ökadsvenskade
för denför konsekvenservad kanberor på och detfråga vad detär

Sverige.utvecklingen iindustriella
framstår i det kortautvecklingen 1980-taletunderbakgrundMot av -

för vilkenlönebildningen banaoch avgörandeperspektivet pris- som-
fullekonomisk tillväxt,godekonomin in på;leds vägsvenskaden moten

betalningarna, kost-utrikes elleri desysselsättning och balans mot en ny
industri-stagnation isysselsättningsproblem ochåtföljandenadskris med

sektorn.
makroekonomiska utvecklingen dcscenarier föralternativa denI några

olikalångtidsutredningen konsekvensernabelyser anta-årennärmaste av
diskuterassammanhanglöneutvecklingen. I dettapris- ochganden om

förenligtill nivåbringas ärskall nedinflationstaktenockså hur somen
sysselsättning.fullmed

ekonominslångtidsutredningen gällerfrågeställning icentralEn annan
tillväxt i sig inte måttEkonomisksikt. ärIi//VäXlIMåj/ighelül längrepå ett

förtillväxteni skaparutveckling. liggervälfärdens Värdet utrymmepå att
utbildning sjuk-ochoffentliga tjänsterkonsumtionprivat ochökad som

tillväxten inte överfår ekonomiskaSamtidigt denhälsovård. utoch
miljö.ochnatur

ekonomintillväxten i den svenskadecennierna harUnder de två senaste
till 1950- ochi förhållandeindustriländer variti flertalet andraoch svag

iförundantag Förentaskedde, medNedgångenl960-talen. staterna, sam-
l970-talet.i mitten påoljeprischockernaband med

produk-den långsammareligger bakomklarlagt vadinte heltDet är som
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tivitetstillväxten. Man kan dock inte utesluta den beror på strukturellaatt
finnsfaktorer. Mot denna bakgrund det skäl diskutera bland denatt annat

skattereformens förinledda betydelse ekonomins funktionssätt.
produktivitetstillväxtenDen är också problem stabilise-ettsvaga ur

ringspolitisk synvinkel. bidrarDen i hög till överhettninggrad den som
under Trots efterfrågetillväxtenår. i internationelltuppträtt att ettsenare

perspektiv sig ganska måttlig produktionenhar inte kunnat hålla jämnater
steg.

Tillväxten i ekonomin beroende kontinuerlig Förnyelseär av en av
näringslivet arbetskraften fördelasoch hur näringslivets olikamellanav
sektorer. l980-taletUnder har den sysselsättningsexpan-störstaex.

tjänstesektornsionen i den privataskett har produkti-låg uppmättsom en
vitet.

för strukturellMycket talar kraven omvandlingpå 1990-växer underatt
Östeuropautvecklingentalet. Bland kan inom EG-omrádet och iannat

medföra förökad konkurrens det näringslivet.svenska En viktigannan
drivkraft för 1990-talets strukturomvandling blikan åtgärderna inom mil-
jö- energipolitiken.och

frågan vari ekonomin tillväxtenDet kan närings-ske och hur ochreser
utformas förstrukturpolitiken kan underlätta anpassningen till deatt

förutsättningarna.delvis nya
4miljön i viktigaTrots avseenden förbättratshar under detatt senaste

decenniet framstår miljöproblemen utmaningarna införde storasom en av
fattas miljö-l990-talet. beslut och energiwnrådetDe på iberör högsom

energi-grad samhällets och Det gäller beslutentransportsystem. t.ex. om
kärnkraftens avveckling, begränsningarna för koldioxidutsläppen samt re-
duktionen svavel- och kväveutsläppen.av

föreställa sigDet lätt siktär det på kort kan uppstå konfliktatt att en
miljöpolitiskamellan de målen och de traditionella förmålen den ekono-

miska politiken. viktig fråga vilkaEn anpassningsproblemär kansom
uppkomma och hur dessa kan underlättas.

offentliga utvecklingDen sektorns för resursanvändning-spelar rollstor
i ekonomin. offentliga utgifternaDe idag 60% BNP,motsvararen ca av

samtidigt ungefär tredjedel i offentligade sysselsatta arbetar densom en av
fortsatt expansion offentligasektorn. En den fårsektorn konsekvenserav

tillväxtmöjligheternaför i de konkurrensutsatta näringslivet.delarna av
viktig fråga därför offentligahur denEn är sektorns behov av resurser

framöver.kommer utvecklas En fråga avvägningenrör mellanatt annan
offentliga utgifter;olika transfereringar, konsumtion investeringar.eller

investeringarnaUnder l980-talet har fått tillbaka förstå stigande transfe-
reringsutgifter.

offentlig följerAv sektor högt skattetryck. Det samladestor etten
avgifterskatter och i Sverige 56% BNP. Ettuttaget motsvararav ca av

skattetryck förenathögt är med samhällsekonomiska kostnader. Skatte-
trycket också högre i flertaletär övrigaän Västeuropeiska länder.

för främstDet talar det effektivareär hushållning medatt genom en
tillgängliga medel kan skapas för insatser på områden.utrymmesom nya

inteSkattetrycket bör ökas, tvärtom sänkas på sikt. Mot blandutan annat
diskuterasdenna bakgrund reformidéer rörande pensionssystemet och

sjukvården.hälso- och



14

Diagram Offentliga utgifter i fasta priser1.2

1970:100Index

300 ---------------------------------------------------------------------
Tronsfererinor

250- ---------------------------------------------------------------------------- -

s LLLLLLLLLLLLLLLM%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

150- ------------- --

100 -
- . "4 iä å å x ... .50 . . .. . . .. , , , , . .. . . . . . . ,. , . , , , .

O V I II I I IV I I I II I V II I I 19901980 198519751970
Deflaterade BNP-deflatorn.medAnm.:

Källor: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och

Diagram 1.3 Sparande,investeringaroch bytesbalans1970- 1989

Procentuell andel BNPav
Löpande priser

25 ------------------------------------------------------------------------------- --
ringar iInvesfe

20 ---- --- - -- - --- - ----- -- ------------------- --- ------- - - - -

15 --------------------------- --- ----------------------------------------- --

10 ------------------------------------------------------------------------------- ---

5 -- -------------------------------------------------------------------------------
B resbolons/

.i4O u ./../ §;-. /r
å Z g

1970. l l19l75l I l .19801 v 19901985
Källor."Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och
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i ekono-sparandet den svenskalåga varit centralt problemharDet ett
kommit tilldecennierna. blandDet harmin dcunder ut-annatsenaste

investe-också i lågai bytesbalanseni återkommande underskotttryck men
kapitalbildningen isikt ekono-innebärför sparande påringar. Ett lågt att

konsumtionsmöjlig-framtida tillväxt- ochmedför demin hämmas. Det att
minskar.heterna

ekonomin ökat. Det äri svenskasparandet den1980-talet harUnder en
sammanhängerförstärkts. Men detoffentliga finansernaföljd deattav

Samtidigt emellertidharinvesteringsuppgången.snabbamed denockså
bidragit till överhettningendrastiskt. harminskat Detsparandehushållens

ekonomin.i
samtidigtsparandet ökattotalaframgår detdiagram 1.3Av att som

finansiellaekonominsinnebärDetinvesteringarna ökat ännu attmera.
inegativt saldo bytesba-i alltmertagit sig uttryckfallit, vilketsparande ett

mellanskillnaden lånarochVi investerar således änlansen. mer sparar
bytesbalansproblem ochbakgrund dagensBådefrån utlandet.vi mot av

långsiktiga tillväxtproblemen detärpå deöverhettning och med tanke mer
l990-talet,sparande underökatväsentligt belysa behovet samtettatt av

tillgodoses.för skallförutsättningarna detatt
välfärden i vid mening. Ensyfte ökaekonomiska politikens ärDen att

välfärd för alla.automatiskt ökadinnebär inteekonomisk utvecklinggod
Därför finns det skälfördelningspolitik.aktivbehövs också attDet en

under 1990-taletekonomiska utvecklingenidel drag denpeka på somen
fördelningspolitiska problem.medförakan

gradvis iekonomin begränsarinternationaliseringenpågåendeDen av
fördelningspoli-för omvärlden oberoendeavseendedel utrymmet avenen

ochdrabbaStrukturomvandlingen kan kommatik. att utsatta grupper
begränsningarna gällerdetskattereformen och närSamtidigtregioner. ger

förutsättningar. talarSammantagettillväxtoffentliga sektornsden nya
i delvis banor.fördelningspolitiken behöva utvecklaskanfördetta att nya
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utvecklingeninternationella2 Den

omvärlden ÖkarBeroende av

internationaliseringsgraden ökat. Markna-efterkrigstidenhela harUnder
arbetskraft kapital successivt integreratstjänster, och harförderna varor,

välfárdsvins-utveckling möjligheter tillnationsgränserna. Dennaöver ger
produktions-varierat samtidigttjänsteutbudet blirochVaru-ter. sommer

stordriftsfördelar kanpriser bl.och kan sänkaskostnader tasatta. genom
blir hårdare.och konkurrensentillvara

Förför den svenskapåtagligt ökade utlandsberoendetuttryck detEtt
från 24% till 33%1974ekonomin andel BNPär stegatt exporten avsom

riktning.gått i I slutetKonsumtionen utländska har1988. sammaav varor
Sveri-valutaregleringen isista1980-talet slopades också de resterna avav

ge.

industriproduktionenimportandelar den inhemskaDiagram 2.1 Export respektive av
19881970-

Importens andel ov
förbrukninginhemsk

Procent
4550 1

45-

40-

35

75
30- 717D

71

25
5025 35 40

Exportens andel av
produktionsvördet
Procent

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Tillgången till internationella och kapitalmarknader ocksåvaru- ger
svenska hushåll företagoch möjlighet "jämna ut konsumtion ochatt
investeringar konjunkturcyklerna.över Man kan de internationel-säga att

fungerarmarknaderna slags buffert i lågkonjunkturer.som en
finnsMen det också problem med internationell ekonomisk integration.

liten ekonomiEn bedriver avsevärd handel med omvärldensom en som-
den blirsvenska känslig för internationella konjunkturstörningar.mer-
Sedan oljeprischockerna i början på 1970-talet har dessa varit kraftigare än
tidigare under efterkrigstiden. Effekterna har också varit betydande för
den svenska ekonomin.

Villkoren för den ekonomiska politiken påverkas de alltmer omfat-av
ekonomiskatande relationerna med omvärlden. Eftersom den svenska

ekonomin liten bestämsär vid fast växelkurs inflationstakt ochen- -
räntenivå i hög grad utomlands. Möjligheterna bedriva omvärl-att en av
den oberoende strukturpolitik påverkas också internationella faktorer.av
Det kan gälla olikaså åtgärder kapitalbeskattning, jordbruksregleringsom

miljöavgifter.och
Den utveckling förpågår innebärnärvarande emellertid inte någotsom

fundamentalt Tvärtom, har beroendet omvärlden ökat kontinuer-nytt. av
ligt under efterkrigstiden.hela Fortfarande det ocksåär möjligtt.ex. att
upprätthålla full sysselsättning i omvärld med hög arbetslöshet. Enen
förutsättning dockär tidigare den svenska arbetsmarkna-attnu som- -

fungerar bättreden än arbetsmarknaderna i konkurrentländerna. Inte
heller det omöjligtär ha jämnare lönestruktur iatt än omvärlden. Deten
förutsätter emellertid arbetskraftens produktionsförmåga jämnareatt är
fördelad vilket i sin får konsekvenser för inriktningentur på t.ex.-
arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

Svensk ekonomi och EGxs marknadinre

finnsDet förutsättningargoda för ekonomisk utveckling ien gynnsam
Europa under 1990-talet. Präglade den djupa lågkonjunkturen i börjanav
på 1980-talet och de problem den blottlade i de västeuropeiska ekonomier-

har EG-länderna påskyndat arbetet med den inre marknaden. Till lna
januari 1993 skall sistade gränshindren för tjänster, kapital ochvaror,
arbetskraft inom gemenskapen avvecklade.vara

Utvecklingen medföraväntas ökad handel inom gemenskapen. Deten
ikan sin förväntasbl.a. leda till ökad koncentrationtur och effektivitet i

EG:s näringsliv, främst stordriftsfördelar i utsträckningatt störregenom
kan tillvara. Den ekonomiska tillväxten kan förväntastas öka. kanDet
förväntas också svensk ekonomi.gynna

Riksdagen har förklarat Sverige försökaskall till ståndatt ett samar-
bete EGmed omfattar alla de fyra friheterna, fridvs. rörlighet försom

tjänster, kapital och arbetskraft. Målet företagär svenska ochvaror, att
inte på något dessa områden ska diskrimineras EG-personer av gentemot

företag eller EG-medborgare.
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SverigesDiagram 2.2 andelar importen bearbetade till EG och EFTAav av varor
korrigeradeför och ländersammansättningvaru-
Index 1980:100

150-

140
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90-

80...
1960 1955 1970 1975 1980 1985 1990

EG 2 Storbritannien och Danmark, EFTA övriga EFTA-länder..lmrrs EG6 deavser
ursprungliga EG-länderna.sex

Källa: Lundberg 1989, Svensktnäringsliv europeiska integrationen,och den bilaga
3 till Långtidsutredningen 1990.

fullt deltagande i inreEtt den marknaden kan endast i begränsad ut-
sträckning förväntas påverka strukturomvandlingen mellan branscher i
Sverige. Det beror på produktionsstrukturen branschnivåpå redan iatt

likartad.utgångsläget så Däremot kan integrationenär medföra vinster till
följd produktionen inom olika branscher blir effektivare. Särskiltattav
positiva effekterna förväntaskan bli för leverantörer till densystemav
offentliga sektorn, transportmedels-, tele-, läkemedelsindustrin.ochLex.

Sverige inte fulltSkulle uppnå deltagande i inreden finnsmarknadenett
risk svenska företagdet kan komma diskrimineras EG-att att gentemoten

företagen. troligEn konsekvens detta svenska företag iär ökadattav
utsträckning investerar direkt i EG-områdct. Eftersom de större svenska
företagen redan etablerade inomär EG i förstatorde det hand ivara
mindre företagoch medelstora investeringsbeteendet skulle kunnasom

förhandlingarna.påverkas utgångenav av
EG-debattenl har det farhågor föruttryckts Sverige vid närmareatt en

integration EG-ländernasmed arbetsmarknad tvingasskulle importera
arbetslöshet. förRätten arbetslösa löfte anställning flytta tillutan attom

land dockär begränsade. Därför invandring iär skalaett annat storen -
med konsekvensen svensk arbetskraft skulle svårare arbete iatt att -
praktiken inte tänkbar.

Erfarenheter visar också skillnader i efterfrågan arbetskraftpå haratt
effekt migrationsströmmarpåstörre skillnaderän i arbetslöshet. Det skul-

för svensk del innebära fördel i den meningen brist påsnarast atten

10-061513
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arbetskraft kan ökad invandringmed medan läge påsämreettpareras
inte innebäraarbetsmarknaden behöver högre arbetslöshet.

Östeuropakan tillDörren Öppnas

Östeuropa har omvälvande reformarbete påbörjats frånl diktatur tillett
demokrati för frånoch övergång planhushållning till marknadsekono-en

förväntasmi. Sammantaget utvecklingdenna leda till ekonomiskhögreen
tillväxt i Europa. kommer ekonomiDet svensk under 1990-taletatt gynna

förutsättning Sverigeunder kan öppningar bjudes.på deatt ta vara som-
ÖsteuropaSveriges Sovjethandelsutbyte med och idag mycket be-är

minskatgränsat. Det har dessutom under 1980-talet.

ÖsteuropaTabell Sveriges2.1 handel Sovjetmed och 1980-1988. Procentuella
andelar Sverigestotala import och exportav

1980 1985 1988

Import
Sovjet 3,6 2,2 1,7
Osteuropa 3,0 2,9 2,1
Export
Sovjet 1,1 1,0 0,6
Ostcuropa 1,5 1,5 1,5

Källa."Statistiska centralbyrån.

naturligtvis svårigheter förknippadeDet rad med de ekonomiskaär en
genomförsreformer i Sovjet flertalet östeuropeiskaoch EG-stater.som nu

kommissionen sig positivhar dock ställt till samarbetsavtal med de Östeu-
ropeiska förutsättning inför demokrati.länderna under dessa bådaDeatt

sigtyska närmar också snabbt varandra. Det skulle kunna påskyn-staterna
den ekonomiska utvecklingen. det inte troligtda Men är ändå att mer

positiva effekter för ekonomin förränbetydande den svenska uppstår
under 1990-talet.senare
geografiska skillnaderna i fördelarnärheten och komparativaDen ger

för Sverige östeuropeiskahandel mellan och de länderna.stort utrymme
för arbetsintensiva industrier kan komma öka,Konkurrensen att men

förockså del de skyddade sektorerna. Det tänkbartär t.ex. atten av
Östeuropa.livsmedelsindustrin får frånökad konkurrens

fortskriderOm omvandlingsprocessen kan också och växandenya
för industri. Utvecklingen förutsätter in-marknader svensköppnas stora

vesteringari infrastruktur, kommunikationssystem industri, vilketoch bör
exportefterfrågan förtill industriföretag byggen-leda ökad svenska och

ÖsteuropasigSvenska företag också etablera itreprenörer. kan komma att
för till förtillgång marknad och på debåde att stor att ta varaen

produktionsfördelar förhållandevis utbildadhögt lågtt.ex.som en men
arbetskraftbetald ger.

i bedömingarbör dock understrykas osäkerheten allaDet röratt som
Östeuropa Utvecklingen full poli-under de årenär närmaste ärstor. av

ekonomiska hinder.tiska och
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omvärldengod utveckling iEn

ekonomiskalågkonjunktur i början l980-talet har denEfter djup påen
varit Inflationeni industriländerna god. har dämpats. Denutvecklingen

3,5%,tillväxten i OECD-området har under rad år legatårliga runten
börjanoljepriserna fallit i reala på decen-samtidigt har sedantermersom

fortfarande finansiellahög och de oba-niet. arbetslösheten ärMen stora
skapauppkommit mellan de OECD-länderna kanstörstalanser tresom

för världsekonomins utveckling.förutsättningarsämre
efterfrågeutvecklingen förändring-Makroekonomiska faktorer ochsom

ekonomiska tillväxten sikt.kapacitetsutnyttjande påverkar den på kortiar
ekonomiska tillväxten tillgångensikt däremot den pålång bestämsPå av

produktivitet.produktionsfaktorer och deras
befolkningstillväxten i OECD-1990-talet någotUnder väntas mattas av

0,2%befolkningen i arbetsför ålder bedöms öka med baraområdet och ca
finns försekelskiftet. Samtidigtfram till det dock ökaår utrymme attper

förvärvsfre-arbetskraftsutbudet i kvinnligadels uppgång dengenom en
fortsatt invandring tillminska arbetslösheten.dels Enkvensen, attgenom

positivtindustriländerna från delar världen kan ocksåandra ettav ge
arbetskraftsutbudet.tilltillskott

2%iProduktiviteten OECD-området bedöms växa med år.ca per
utvecklingen.i tekniska detProduktiviteten hög grad på den Underberor

inomdecenniet det skett teknologiska genombrott elek-har t.ex.senaste
erfarenheter visar tid innan tekniskaHistoriska dettronikområdet. att tar

igenom i produktionssystemet och iinnovationer slag slår därmeddettaav
produktiviteten.den uppmätta

arbetskraftens kapitalets produktivitetstillväxt i2.3 visar ochDiagram
framgåri Storbritannien. Som har tillväxttaktenindustribranscherolika

förutsättningarna för till sigi där denvarit de branscherhögst att ta nya
varit elektronik, dataindustri talar förteknologin bäst Detbör ha etc.-

förfinnas potential produktivitetstillväxt också ibetydandedet kanatt en
slagitteknologin väl igenom.branscher denandra när nya

för optimism förändringarEn grund de strukturellautgörannan som
genomförs i OECD-länder för effektiviseramånga resursanvändning-att

skattereformerDit avregleringar. riktninghör och I verkarsammaen.
iintegrationssträvandena Västeuropa.
BNP-tillväxten i %Sammantaget bedöms OECD-området till 3uppgå ca

i början 1990-talet, vilket genomsnittliga ökningenår denär änper av mer
decennierna.under de två senaste

världshandeln fortsätta 6%bakgrund ökaMot denna väntas med 5 per-
1990-talet. efterkrigstiden internationellaunder Under hela har detår

vuxit stadigt.handelsutbytet En markant uppgång kan slutetnoteras mot
l980-talet drivkrafternaoch mycket tyder på bakom deatt senasteav

fortsätter framöver.uppsvingårens verkaatt
investeringsnivånhöga under de iDen åren bör resulterasenaste en

produktivitetstillväxt förbättradoch produktionskapacitet, vilkethögre en
utsikter till ekonomisk inflationstryck. Injla-goda hög tillväxt utanenger

i OECD-området liggaberäknas kvar nivåtionen på den lägre nåttssom
4%,under slutet l980-talet dvs. tabell 2.2.av ca se



22

produktivitet. Tillverkningsindu-arbetskraftensoch kapitaletsDiagram 2.3 Tillväxt i
1948 1984strin i Storbritannien -

ZArbetsproduktivltetens tillvâxttakt

g

Datorer.
8..

7-.

5..

5
Kemia

Elektronik.
Instrument

4 Metall
industri

T .VW Textil Elektro. . .3- tillv.Annan LäderTobak .° Motortransportmedel°

Andra transportmedel.1 Metallvaror- .

Livsmedelo0
-4-3-2-101234 l I I I l

ZKopitolproduktivitetens tillvöxttakt

Källa: Technical Changeand Full Employment,Freeman, C. och Soete, 1987,L.
Oxford, Basil Blackwell.

Tabell BNP-tillväxt och inflation i OECD-länderna2.2
Årlig förändringprocentuell

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990-
2000

BPN-tillrävt
3/4 2 2 1/2 3 3Förenta 1/4 3 31staterna

4 4Japan 4 l/4 4 4 4 4
Förbundsre- 3 1/2 3 1/4 3 3 3 3 3
publiken Tyskland
Norden 2 2 2 l/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/21/4

2 2 3/4 2 3/4 3 3OECD Europa 3/4 3 3
OECD-totalt 2 3/4 2 3/4 2 3/4 3 3 3 3
Inflation
OECD 41/2 41/4 41/4 4 4 4 4

aExklusive Sverige.
Källa: Finansdepartementet.
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asäkerhetsmomentNågra

för bedömningarna ekonomiska utvecklingen iUtgångspunkten denav
varit de obalanser uppkommitOECD-området har underatt externa som

inte medförkan reduceras på recession.1980-talet sätt Underett som en
1980-talet i förts expansiv finanspo-del har Förenta staternastor av enen
i kombination förhållandevis politik ilitik. har med För-Det stramen

medförtbundsrepubliken Tyskland i kraftigt ioch Japan underskottatt ett
bytesbalans speglas motsvarande överskott iFörenta de bådastaternas av

utrikesbetalningar, diagram 2.4.andra ländernas se

Diagram 2.4 Bytesbalanseni Staterna,Förenta Japan och FörbundsrepublikenTysk-
19881980-land

Miljarder dollar
Löpande priser

100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

50

O

50.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..I Förenta
stolarna

-100-- Dmpqn ------ ----- --- - --- - --- -- --- -- --- --

El Förbunds-
republiken-150-- --------------------------------------------------- --Tyskland

zoo ............................................................................... ..
1980 1981 1983 1984 19851982 1986 1987 1988

Källa: OECD, Economic Outlook 1989.No 45,

medförafortsatt i amerikanska bytesbalansen kanunderskott denEtt att
för amerikanska ekonomin minskar. tillförtroendet den Det kan leda en

inflationdepreciering till i Stater-dollarn och upphov ökad Förentaav ge
situation troligt penningpolitikensådan det åt medI är att stramasna. en

förföljd, vilket få negativa konsekvenser världs-stigande kanräntor som
ekonomin.

utvecklingsländerna högre räntelägede skuldtyngda kanFör ett myc-
Även förefaller troligt,allvarliga idag intekonsekvenser. det kanket om

in sina betalningar.inte länder då helt ställeruteslutas dessadet att
till finansiellafortsatta obalanser leda på de markna-Dessutom kan oro

kraftiga svängningar i växelkurserna resultat. Obalansernaderna med som
för protektionism, riskerar fågrogrund ökadskapar också attsomen

effekter världsekonomin.påkännbara
sikt finns till regionaliseringockså de tendenserPå längre utgör som av

risk för minskad i ekonomiskavärldshandeln öppenhet det systemet.en
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Under år har bilaterala regionala kommitoch handelsavtal spelaattsenare
Samtidigt icke-tariffaraallt roll. har k handelshinder blivitstörreen s.

vanligare handelspolitiska konflikteroch antalet ökat.

Riskerna oljemarknadenpå

osäkerhet i bedömningen prisutvecklingen oljaEn gäller på ochannan
Oljeprisernaandra råvaror. har antagits stiga successivt till 25-27 dollar

fat fram till sekelskiftet. En efterfråganoväntat hög och starktettper
sammanhållet OPEC kan dock leda till oljeprishögre detänett som
forutspåtts.

kraftig prisökning oljaMot på 1990-talet faktumunder talar ändå deten
OPEC framförallt Saudiarabienoch intressehar starktatt ett ettav- -

stabilt oljepris. Stigande oljepriser stimulerar utvecklingen oljefalt,av nya
samtidigt oljekonsumerandede länderna på alter-satsarsom mer resurser
nativa energiformer, vilket sikt till efterfrågan.på leder lägreen
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åren3 De närmaste

hotetInflationen är
medförde näringslivets1982 det svenskaDevalveringarna l98l och att

Företagens vinster. Sedan dess harförbättrades ökadekonkurrenskraft och
i Sverige iföljd detår ökat snabbare änpriser löner underoch aven

Konkurrenskraften har därmednäringslivets konkurrentländer.svenska
nivåertillbakarelativa kostnaderna påkontinuerligt försämrats och de är

mening finns inte längrebörjan 1980-talet. dennai på Imotsvarande de
diagram 3.1."devalveringsvinster",några återstående se

Diagram 3.1 Sveriges marknadsandelar fdroch relativpriser bearbetadeexport av
varor
Index 1970:100

110- ------------------------------------------------------------------------------- --

--
----------------

u".
100-

95 ----------------- -

90- ------------------------------- -- ------------------- --

as- -------------------------------------------------------------------------- --
rknadsandelarMo

80 Y I I Y I Y Y T Y T Y Y T TTY Y Y Y TI1970 1975 1980 1985 1990
Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

Ännu har denna utveckling i begränsad utsträckning påverkat tillväxten,
sysselsättningen och lönsamheten i näringsliv.svenskt Frågan emeller-är
tid utvecklingen fortsättervad händer enligt historiska mönster.som om

långtidsutredningenI analyseras pris- löneutvecklingenoch under den
hälftenförsta 1990-talet med från fyra olikautgångspunkt scenarier.av

uppmärksamhet model/kalkylenMest den sk försökägnas är ett attsom
förinom ekonometrisk modell utnyttja historiska försambandramen en
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utvecklingenbedöma 1990- 1995. visarDen med andra 0rd vadatt som
uppförkan tänkas ske den svenska ekonomin sig gjortdenom som

under 1970- och 1980-talen även under de kommande åren.
fortsatt löneökningstaktMed på 9-10°/0 under 1990 1991ochen ca

försämras det ekonomiska Näringslivets konkurrenskraftläget snabbt.
försvagas, stigerarbetslösheten och produktionsutvecklingen dämpas.

Tillsammans fortsattmed låg produktivitetstillväxt innebär högadeen
lönestegringarna kraftig i näringslivetsuppgång produktionskostnader.en

tillDessa kostnader övervältras del priser.på högre förlorarDärmeden
näringslivsvenskt snabbt marknadsandelar både på och hemma-export-

medförmarknaderna. Men de högre kostnaderna fallandeockså vinstnivå-
er.

försämrade lönsamheten innebärDen den goda investeringsutveck-att
lingen under slutet 1980-talet bryts. Under l99l och 1992 beräknasav
bruttoinvesteringarna falla med 11%. Effekterna produktionnärmare på

sysselsättning försämradeoch den konkurrenskraften och investerings-av
fallet blir påtagliga.

År1990- 1992 i 1%Under ökar BNP genomsnitt med år. l99l blirper
0,6%.tillväxten bara jämföras tillväxtDet kan med 3% ipå näraen

omvärlden. Den tillväxten medför gradvis uppgång i arbetslöshe-svaga en
till % förstadrygt 2 under 1990-talets år. Därmed dämpas löneöknings-ten

3.1.takten, tabellse

Tabell 3.1 Löne- och prisutveckling 1989- 1995.Modellkalkylen
Procentuell förändring från föregåendeår

1989 1990 l99l l992 1993 1994 1995

Timlön i ekonomin
helhetsom

industrindärav
Konsumentpris
Exportpris

därav bearbetadevaror
Relativprisa l I IsHemmamarknadsprisb

sRelativpris° 2,3 l | I l
aExportpris/världsmarknadspris för bearbetadevaror.b lndustrivaror.
aHemmamarknadspris/importpris för industrivaror.
Källa: Finansdepartementet.

Från och 1993 i ungefärmed bedöms lönerna kunna taktväxa en som
den i konkurrentländerna, 4-5%. löneanpassning möj-Dennamotsvarar

liggör relativt återhämtningsnabb ekonomin. De lägre nominellaen av
löneökningarna via effekterna utrikeshandelnleder, på investerings-och
utvecklingen, till förbättring Tillväxtenavsevärd BNP. vid slutetären av

femårsperioden 2,5%, tabell 3.2.av se
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1989- 1995.ModellkalkylenFörsörjningsbalansoch vissanyckeltal3.2Tabell
föregående 1985 priserförändring från år. årsProcentuell

1990 1991 1992 1993 1994 199519893

IAl&#39;.&#39;iI&#39;/&#39;I1lllâlçY/Ml/üIIS
BNP
lm port

rorva
änster

Ns s l ITillgång

konsumtionPrivat
konsumtionOffentlig

Stat
Kommuner .Bruttoinvesteringar .Näringsliv exkl. bostäder Iindustridärav I I.Bostäder I I I lIOffentliga myndigheter .Lagerinvesteringar" 1.Export .
varor .tjänster

9 s A E Ns Q x 1.lnvändninke

l x pefterfrågan pinhemsk
Nettoexporth I I
/V1/&#39;/Ia/
Konsumentpris" i%Arbetslöshet
Timlöner

miljarder kr.Exportnetto
Nmiljarder kr.Bytesbalans lliFinansiellt sparande

miljarder kr. ooffentlig sektor
disponibel inkomstReal

Produktivitet i näringslivet
industrindärav a22, 2 2 hindustrin %Bruttoviitstandel i

förför från Preliminär nationalbudget 19901989 hämtadFörsörjningsbalansen är
PNB.
h föregåendei årsaBNP.Förändringar procent av

konsumtion. Arsgenomsnitt.deflator för privatlmplieitL
Källa: Finansdepartementet.

offentligaprivata konsumtionenBåde den och den snabbareväxer än
ekonomiskamodellkalkylen går hela den tillväxten 1990-BNP. 1 under

första till konsumtion. Kapitalbildningenår åt alltså myckettalets är svag.
offentliga konsumtionen 1,6%bedöms komma medDen växaatt ca per

offentliga sektorn det framföralltlnom den är kommunernaår. växer.som
2% i finns förutsättningartillväxt på kommunernaMed byggaatt uten

i riksdagen fast. Förden takt lagtbarnomsorgen Utrymmet attsom expan-
emellertidandra verksamheter dä starkt begränsat.dera är

privata konsumtionen vuxit samtidigthar snabbt under år,Den senare
sin skuldsättning.hushållen ökat Mycket tyder på hushållen kom-attsom

sitt sparande under de åren. Skattereformen, in-öka närmasteattmer

10-0615T4
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sambandupplåningen ifaktum den ökadedetkomstutvecklingen och att
förbörjar klinga talar högrekreditmarknadsavregleringenmed ettav

hushållssparande.
1991 i modellkalkyleninkomster ökar årdisponiblarealaHushållens

dåskattereformens andrabl. med4%. hängerDet stegmed atta. samman
för förbättrat sparandesåvälvilketgenomförs, skapar ettutrymme som

förhållande-konsumtionenfortsätter växakonsumtion. Därmedökad att
vis snabbt.

saldobytesbalansensinvesteringsnedgången bedömskraftigaTrots den
dock kun-negativt. Underskottet bedömsförsta år1990-taletsunder vara

1,5%-3°/0 tillfrån BNPprognosperiodenminska under avavcana -
diagram 3.2.BNP, se

1985- 1995Sparande, bytesbalans.Diagram 3.2 investeringaroch

andel BNPProcentuell av
Löpande priser

25 -

20 -

15-

10-

5 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .

oz

-10 1 I 1993 v 1995I . |. . 1989 19911985 1987
Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

negativt.finansiella sparandeti företagssektorn det ärfrämstDet är som
decenniets första år,vinstnedgångenförklaras i huvudsak underDet av

medförsämrat hängerDetockså räntenetto. attett sammansenareavmen
kraftigti underdirektinvesteringar och aktieköp utlandet ökatföretagens

deföretagen betalar på de lån1980-talet och räntordelen attsenare av
investerat.detagit i utlandet närupp

därför i i vilkenutveckling framöver beror hög grad påBytesbalansens
i i vilkenväljer fortsätta investera utlandet ochutsträckning företagen att

därför ovanligt svårförs till Sverige. Denvinstmedlen hem ärmån att
prognosticera.

förväntasförbättras företageninvesteringsklimatet i Sverige kanOm
förbättring ipåföljandei utsträckning medvinstmedlen störrehemta -

bytesbalansen.
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Snabbare /Önedämpning

finns Förutsättningar för utveckling 1990-Det underen gynnsammare
första framgårtalets år vad modellkalkylen. Det kräver dockän attsom av

tidigarelöneökningstakten i genomgripande för-dämpas skede. Denett
genomförs erbjuder tillfälleändring skattesystemet brytaett attsom nuav

prisspiralen. i disponibla inkoms-och En uppgång reallönerna och delöne-
nämligen erhållas vid mycket nominella löneökningarkan låga årterna

sänkningen marginalskatterna till1991. Dessutom väntas leda ökatettav
arbetskraftsutbud. förväntas bidraDet kan till det efterfrå-ansträngdaatt
geläget pá arbetsmarknaden dämpas något.

3.3 Försörjningsbalans vissanyckeltal 1989- 1995.Tabell och Alternativet medtidig
lönedämpning

förändring från föregående 1985 priserProcentuell år. års

1989" 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Färivär/hingx/a/a1.s
BNP 1,8 1,81.1 1.5 2,2 2,3 2,2

6,1 3.3 1,5 2,5Import 4.4 4,9 4,9
6,4 3,0 1,6 2,5 4.7 5,1 5,1varor

tjänster 4,3 4,7 2,3 3,01,1 3,7 3,9

IY/Igang 3,0 1.7 2,0 2,91,5 3,0 3,0

Privat konsumtion 0,8 1,4 2,6 1,7 1,9 1,8 1,7
Offentlig konsumtion 1.4 1,7 1,8 1,81,6 1,8 1,8

Stat 1.3 2,0 0.0 0,6 0,6 0,6 0,6
Kommuner 1,4 1,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Bruttoinvesteringar 6,2 1,4 -5,3 1,7 3,8 3,9 4,1-Näringsliv exkl. bostäder 7,8 -8,3 -2,5 6,11,4 6.1 6,4
industri 10,1därav 1,4 -9,0 2,7 10.5 10,4 7,8-4.4 -0,5 -0,7 -1,0 -1,0Bostäder 1,0 -1,0-Offentliga myndigheter 1,2 5,0 2.8 1,1 1,1 1,1 1,1

Lagerinvesteringar" 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 0.0 0,0
3.6 2,3 3,8Export 4,4 5,0 5,2 5,0
3,6 2.6 3,8 4,4 5,1 5,3 5,1varor

tjänster 3,5 0.9 4,0 3,9 4,1 4,3 4,2

.Mränc/ning 3,0 1,7 1,5 2.0 2,9 3,0 3,0

efterfrågan 2,7 0.7 2,0inhemsk 5 12,2 2,21 1,1
Nettoexporth -0,9 0,2-0 4 0,9 0.7 0,1 0,0

Kyrka/tal
Konsumentpris° 6,3 7.9 5,2 3,5 3,6 3,7 3,9

%Arbetslöshet 1.4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
Timlöner 9,8 8,7 3,0 5,3 4,9 5.1 5,4

miljarder kr. 9.4 8,4 14,3 22,3Exportnetto 26,1 29,8 34,1
Bytesbalanumiljarder kr. -28,2 -47,5 -40.8 -37,2 -34,6-41,4 -32,2

offentligFinansiellt isparande
miljardersektor kr 60,3 49,6 39,2 44,4 45,8 55.9 65,4

disponibel inkomst 3,3Real 2.8 3,2 2.1 2,3 2,1 2,1
Produktivitet i näringslivet 0.3 0.4 2,21,4 2,2 1,9 1.7

industrindärav 2,5 1,2 2,6 3,4 3,7 3,2 2,9
Bruttovinstandel i industrin °/0 27,6 25,1 26,2 27,1 28.4 29.5 30,3

Försörjningsbalansenför från1989 hämtad Preliminär nationalbudget för 1990är
PNB,
b föregåendeFörändringar årsøBNP.procent av1

implicit deflator för privat konsumtion. Arsgenomsnitt.°
Kill/a: Finansdepartementet.
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löneökningarna till 3-4% undviks fortsattOm bromsas redan l99l en
vinstnedgång investeringsfallet inteoch begränsas. Då behöver heller löne-

föregås inflationenanpassningen ökad arbetslöshet. inteFör återattav
nivån i nödvändigt efterfråge-skall stiga omvärlden det docköver är att

jämfört idag.trycket på arbetsmarknaden dämpas något med
Även löneanpassning försämras tillväxtenmed snabbare under deen

första i mindre omfattning eftersom investeringsnedgångenåren, ochmen
marknadsandelsförlusterna inte blir fullt kraftiga iså modellkalkylen.som

iperioden tillväxten 2,5%, ungefärMot slutet är dvs.närmareav som
tabell 3.3.modellkalkylen, se

scenario tidigmed lönedämpning förtroendet forI ökar den svenskaett
ekonomins stabilitet. förväntasFöretagen kan då välja i utsträck-störreatt
ning vinsterna från får positiv effekthem utlandet. Det bytesba-påta en
lansen.

Jämfört kostnadskrisen 1970-talet framstårmed under båda dessa sce-
relativt idylliska. Därförnarier kan påminnadet tvåvärt attsom vara om

väsentliga skillnader jämfört förutsättsmed då. Dels internationelladen
efterfrågan fortsätta snabbt. Dels bedrivs i alternativenväxa båda stramen
ekonomisk politik. iUppgången arbetslösheten intemotverkas som-

expansivunder 1970-talet med ekonomisk politik snabbtochen en-
offentlig sysselsättning.ökande

överhettningen blir liteOm på arbetsmarknaden finns detbestående
för lönerna inrikt-talar kommer nedåt. expansivEnatt attsom anpassas

finanspolitikenning eller fortsatt konsumtionsefterfrågan ipå högen
försvåra omöjliggörahushållen kan eller nedväxling nominelladeen av

till nivåer ilönerna de råder omvärlden.som

Fördjupad kostnadskris

Sverige fast Syftet infla-har växelkurs. med politikdenna begränsaär att
tionen ekonomisk-politiska stabiliteten. politik rörli-och öka den En med

växelkurser skulle i ekonomi riskera tillden svenska ledaattga en som
inflation tillväxt.mycket snabb och lägre ekonomisk

Eftersom Sverige fast fortsatt nominellahar växelkurs kommer högaen
pris- löneökningar till fördjupadoch leda kostnadskris med långatt en en
stagnationsperiod, följd.hög arbetslöshet och kapitalbildningsvag som

anpassningFörr eller kommer reallönerna ske, kanattsenare en av annars
inte vinstnivåerna i näringslivet investeringarna börjaåterställas och åter
öka.

tredje beskrivsscenarioI med långsam löneanpass-ett en process mer
ning. pris-Först år 1995 och löneökningstakten i nivåär med omvärldens.

kostnadsanpassningenDen utdragna medföra liggerväntas räntanatt
nivå första hälftenkvar på hög under 1990-talet. Tillsammans meden av

kontinuerlig försämring vinsterna krafti-till betydligtleder dettaen av en
investeringsnedgång. förlorarSvenskt näringsliv också snabbt mark-gare

nadsandelar på och hemmamarknaderna. Effekterna tillväxtpåexport-
sysselsättning därföroch blir betydligt i tidigare scenari-de bådastörre än

tabell 3.4erna, se
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1989-1995. AlternativetFörsörjningsbalans vissa nyckeltal medTabell 3.4 och
löneanpassninglångsam

förändring från föregåendeår. I985 års priserProcentuell

1989 1992 1993 1994 19951990 1991

Färztörjjningsbalans
1,8 1,0 0,6 0,8 1,2 1,6 1,9BNP

3,2 3,96,1 3,5 1,4 4,41,1lmport
6,4 3,1 0,8 0,8 3,3 4,1 4,7varor

2,5 3,2 3,2tjänster 4,3 5,6 4,2 2,6

Til/gång 3,0 1,7 0,8 0,9 1,8 2,3 2,6

0,8 1,7 2,6 1,8 2,0 1,9 1,9Privat konsumtion
1,8Offentlig konsumtion 1,4 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8

1,3 2,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6Stat
1,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,21,4Kommuner

Bruttoinvesteringar 6,2 1,4 -6,5 -5,4 -1,7 1,0 0,4-7,8 10,1 -8,4 -2,7 0,8Näringsliv exkl. bostäder 1,4 1,5- --3,2industri 10,1 -2,3 12,2 -9,7 -4,8 -1,6därav --0,5 -0,7 1,0 -1,0 -1,0 -1,04,4Bostäder -1,2 5,0 2,8Offentliga myndigheter 1,1 1,1 1,1 1,1
Lagerinvesteringatb 0,7 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,00,0

3,6 2,0 1,9 2,2 3,6 4,7 5,2Export
2,1 3,63,6 2,3 2,0 4,9 5,3varor

3,5 0,3 2,8 3,6 4,1tjänster 1,4 4,5

Användning 3,0 1,7 0,8 0,9 1,8 2,3 2,6

efterfrågan 2,7 1,6 0,4 0,4 1,3 1,6lnhemsk 1,1
Nettoexport -0,9 -0,6 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3

Nyckeltal
K0nsumentpris° 6,3 8,6 8,7 4,7 4,2 4,0 3,7

% 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3Arbetslöshet 1,4 3,4
9,8 9,9 8,3 7,9 6,7 5,9 5,3Timlöner

miljarder 9,4 25,5 29,7 34,5kr. 8,7 17,5 38,7Exportnetto
miljarder -28,2 -45,3 -38,8 -34,8 -30,9 -28,2Bytesbalans kr. -4l,5

Finansiellt i offentligsparande
miljarder 60,3 50,4 43,0 38,0 37,1 36,5 38,6sektor kr

disponibel inkomst 3,3 3,0 4,0 2,2 2,2 2,0 1,9Real
Produktivitet i näringslivet 0,3 0,3 0,8 1,7 2.0 2,0 2,0

industrin 2,5 1,0 1,8 2,6 3,3 3,5 3,4därav
Bruttovinstandel i industrin % 27,6 24,4 22,4 21,3 20,8 20,8 21,0

Försörjningsbalansen för 1989 från Preliminär nationalbudget för 1990a hämtadär
PNB.
bFörändringar i föregåendeårs BNP.procent av Årsgenomsnitt.lmplicit deflator lör privat konsumtion.°
Källa: Finansdepartementet.

1,2 °/0 i genomsnitt. Samtidigtlångsamt, med bara årBNP växer per
3,5%till 1995. svenskastiger den arbetslösheten Det med måttöppna är

nivå, diagram 3.3.mycket högmätt en se
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Diagram 3.3 Arbetslöshet i arbetskraften 1985-1995procentav
Procent

3.5- ----------------------------------------------------------------------- ------ -
-"Långsam Iöne-

assnin -an3

2- ------------------------------------------------------------------------ .-

å -...i -ff
Tidig lönedömêninä i15 ....................................

1 . y . 1 .1985 1987 1989 1991 1993 1995

häl/a: Finansdepartementet.

Ett bekymmersamt inslag i bilden den tillväxt tillär kommeratt som
stånd helt konsumtionslcdd.är Trots ekonomiskaden tillväxten äratt svag

privataökar den konsumtionen lika isnabbt modellkalkylen,som se
diagram 3.4. Kapitalbildningcn i detta alternativ negativt bidrag tillettger
BNP-tillväxten. dåligEn läggs Förgrund således utvecklingen under resten

1990-talet.av

Diagram 3.4 Bidrag till BNP-tillväxten 1991-1995

Förändring i procent BNPavÅrliga genomsnitt. 1985 ars priser
2o- ............................................................................... ..

I BNP

El Konsumtion
1.5-----

D Investeringar

I Netfoexporl
1.0-----

O.5----

0.0-

-o.5i
Tidig lönedampning Långsam löneanpassning

Källa: Finansdepartementet.
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øJInVärIcÅvIJi/dSä/nrc

framstår bekymmersamlöneanpassningen änlångsammaDcn som mer
omvärldsbild.pessimistisk En lägrekombineras medden merenom

oljeprisstcg-med snabbaretillsammanstillväxt i omvärldenekonomisk
ytterligarenaturligtvis kravenförutsattshittills skärpervadringar än som

kostnadsutvecklingen.anpassning inhemskadenpå aven
försäm-drastiskomvärlden innebärefterfrågan frånminskadeDen en

tilldrivs 1992redan årarbetslöshetenarbctsmarknadsläget;ring uppav
prognosperioden.4%ytterligare till slutetstigerDärefter den3%. mot av

ekonomin tillgenomsnittliga tillväxten i baraSamtidigt uppgår den ca
tabell 3.5.0.8% år. seper

löneanpassninglångsamAlternativet med1989-1995.Vissa nyckeltal3.5Tabell
tillväxtinternationelloch sämre

priserföregående 1985årsfrån år.förändringProeentucll
1994 199519931991 199219901989

1.2 1,50.4 0.90,11.8 1.0BNP
3.7 4.32.30.8 0.72.03.6Export
2.6 3.10.1 2,00.73.56.1Import
1.8 -O.3-2.4-6.l-7.16.2 1.4Bruttoinxestcriitgar - 1,21.7 1.12.2 1.60.8 1.7konsumtionPrivat

3.35.9 4,48.5 7.89.99.8Timlöner
2,73.8 3.25.08.6 8.76.3Konsumentpris

1.31.9 1.9 1.13.63.3 3,0disponibel inkomstReal
0.0-0.5 -0,4-O.5-0,11.5 0.7Sysselsättning.personer

4.0 4.32,9 3.52.31.61.4WoArbetslöshet
13.7 13.113.614.68.7 12.69.4miljarder kr.Exportnctto

22,020.2 20.820.521.924.4% 27.6i industrinBruttovinstandel

Årsgenomsnitt.konsumtion.dctlator för privatlmplicit
Ali/la: Finansdepartementet.
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för full sysselsättningPolitik4

Ökad arbetsmarknadenrörlighet på

för utvecklingen underlönebildningen avgörande rollPris- spelaroch en
få inflationstakten till nivå på siktförsta hälft. ned1990-talets Att somen

sysselsättning framstår stabiliseringspoliti-full alltsåförenlig medär som
uppgift.främstakens

historiskt interna-arbetslösheten i och1980-talet harUnder slutet ettav
1,4%. medfört svårig-varit exceptionellt låg, Det harperspektivtionellt ca

för privata näringslivet ochbåde det denrekrytera personalheter att
Överhettningen medförtarbetsmarknaden harpåoffentliga sektorn.

priser.stigande ochsnabbt löner
efterfrågelä-vilkenåskådliggör avgörande rollredovisade kalkylernaDe

förspelar pris- och löneök-ekonomin och arbetsmarknadeni påget --
lönebildningenflertal studier svenska tyder pådenningstakten. Ett attav

förhindra stigande inflation vid arbetslöshets-möjligtskulledet att envara
för efterfrågelägetkänslighet på arbetsmarkna-kring %.nivåer 2 Lönernas

innebärvid arbetslöshetstal. Det ävenmycket lågaökar dessutomden att
dämpandei arbetslösheten skulle kunna avsevärtuppgångsvagen

löneökningstakten.effekter på
efterfrågelägenågot påviktigt understrykaDet är att ettatt svagare

förväntas till begränsadi första hand kan ledaarbetsmarknaden upp-en
Välfárdseffekternagenomsnittliga arbetslöshetsperioderna.i degång av

i långtidsarbetslöshetenliten jämfört den uppgång bl.a.meddetta är som
kostnadskris.följa på utdragentroligen skulle meren

ibegränsad uppgång arbetslösheteni dagsläget motverkaFörsök att en
efterfrågepolitik misslyckas. skulle ledadömda Degenerell ärmed atten

konkurrenskraftenytterligare försämrar ochinflation,till högre somen
fullför sikt upprätthålla sysselsätt-förutsättningarna påundergräver att

ning.
jämförelse fungerande arbets-internationell välSverige vidhar enen

stigavästeuropeiska inflationenflertalet länder tenderarmarknad. I att
framgångsrikkring 5% arbetsmark-arbetslöshetsnivåer eller Envid mer.

arbetslöshetsnivåer medmöjligt kombinera låganadspolitik detgör att en
inflation.stabil och låg

arbetsmarknadspolitiken inriktas på underlättaviktigtDet är attatt
Åtgärderinlåsning arbetskraft undviks.sökaktivitet och att somav

eftersträvas.arbetskraftsutbud Det bl.bör ärbidrar till större motett a.
ocharbetslinjen i arbetsmarknads-bakgrund bördenna t.ex.seman

10-061515
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eller det lönsamtunderlätta görasocialpolitiken. Innebörden är att mer-
olikaförtidspensionerade och andralångtidssjukskrivna,for som av-

påperioder snabbt kommaarbete längreanledningar går att ututan
för betala kontantstöd.istället enbartarbetsmarknaden utatt

möjlig väginkomstpolitik en-
finnserfarenheter inkomstpo-långtidsutredningen diskuteras deI som av

i mindreallmänhet goda.litik i Sverige och andra länder. De är
Sverige,lagstiftning iInkomstpolitiskt motiverad har använts sparsamt

inkomstpoliti-harfrån nordiska grannländerna. Däremottill skillnad de
förekommitfinanspolitiken antal gånger,tillåtgärder koppladeska ett

mitten 1970-talet. Vid skatte-ivid överenskommelserna på Haga avex.
iåterhållsamhet avtals-också medöverenskommelsen 1981 räknade man

Vid 1985 fickför års avtalspeciellt höglönegrupperna.förhandlingarna -
bidrog till centraltvilketpå 600 kronor,skatterabattlöntagarna att etten

år.avtal slöts detta
iriskerarslag de hamnamed åtgärder detta ärEtt problem att attav

politiken sikt.ekonomiska på längredenkonflikt med vad krävs avsom
fråganuppkommer ocksåinkomstpolitik används regelbundetOm mer

iarbetsgivarorganisationernas roll parlamen-fackforeningarnas och enom
rollfordelningen blirfinns oklar,tarisk demokrati. Risken när storaatt

social- och finanspoliti-i överläggningarintresseorganisationer deltar om
sig förpå denna.ken och etttar ansvar

för social- skattepolitiskaeller uppgö-Till kommerdetta att utrymmet
Samtidigtidag. Reformutrymmet mycket begränsat. ärlitet ärrelser är

genomförsjustskattereform skatte-tankarna bakom den attsom nuen av
från tillstabilt inte år år.och ändrasskallsystemet vara

Tax-based-Income-Policy,inkomstpolitik, eller TIPskattebaserad
löneökningstakten diskuteras i långtidsut-möjlig påverkavägär att somen

redningen.
fastställdviss nivå"bestralTa löneökningar utöverTanken är att en

löntagarkollektivet,riktas hela såsärskild kanskatt. Denmed attmoten
arbetsgivarna i form"straffskatten bli ellerefter lägre,lönerna mot av

arbetsgivaravgifter.höjda vinstskatter eller
enskilda företaget. Tan-riktas direkt detvariant TIPEn motannan av

i avtalsrörelsendirekt koppling mellan aktörernaken åstadkommaär en
förknippadeformer inkomstpolitik ärbeskattningen. Båda dessaoch av

särskilt slåockså i hög gradadministrativa De tenderarproblem.med att
därför bjudahar behovexpandera ochföretag behöver attmot uppavsom

arbetskraft.for rekryteralönerna att
erfarenheterna inkomstpolitiknegativa kanhelapå detTrots de taget av

i helhetspolitik avseddmotiveras delinkomstpolitiska åtgärder ensom en
ikraftigi lönebildningen uppgångtill trendbrottstånd utanettatt en

för bli fram-förutsättning åtgärderna skall kunnaarbetslösheten. En att
tillräckligtfinanspolitiken ärgångsrika dockär stram.att
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rollFörhandlingssystemets

för förhandlingar arbetsmarknaden har utgåttmodellen påsvenskaDen
arbetsgivar- Avtalenoch arbetstagarparterna.mellanifrån stark samsynen

varit förenlignivå medförhandlingar påslutits i centralahar enen som
utveckling.samhällsekonomiskgod

Förhandlingarna övergivits och avtalencentralaår har deUnder senare
internationel-förbundsnivå. Svenska ochutsträckning slutits påi ökadhar

förhandlingar varit förena-centraliseradedock påerfarenheter tyder att
arbetslöshetsnivåer, tabell 4.1.lägrede med se

åri Sverige i prakti-förhandlingsordning gällt underDen senaresom -
förhandling-centraliserade decentraliserademellanting ochmellanken ett

utfallet.förefaller det sämstagear

1960- 1987Arbetslöshet i EuropaTabell 4.1
Årliga genomsnitt. Procent

1960-67 1968-73 1974-79 1980-87

Cenlralixeradø.system
ork lDanma

linlandF
lNorge ,Sverige l ,2 -Osterrike

åGenomsnitt l

ntvrlncc/iáraI .Yjillüln
2Belgien

Holland
0Förbundsrepubliken Tyskland

Genomsnitt l

DecunIra/istwac/e.vytrlem
lFrankrike
4Irland

Italien
2Spanien
0Schweiz

Storbritannien l
2.9 4,8 10,22.5Genomsnitt

Viewed fromFormation in Nordic CountriesKälla: 1990, Wage theJackman. R.
andPerspective,i Calmros red, WageFormalion Macroecono-International L.an

Nordic University utgiv-the SNS Oxford Press,underPolicy Countriesx ochin;rt/c
ning.

förhand-för centralateoretiska talarfinns också godaDet argument som
tillanledning hänsyn deorganisationer harStarka centralalingar. att ta

prisökningar uppstårsnabbarei form arbetslöshet ochkostnader somav
Mindre organisationer kan lättarelöneökningar.förföljd högatill av

totalaför för påverka deneftersom småde ärfrån detta,bortse att
ekonomin.lönekostnadsutvecklingen i

efterfrågeläget på arbetsmarknaden ärdock understrykasDet bör att
inflationen. påDet påverkasmöjligheterna bekämpaföravgörande att

sinekonomin, vilket iefterfrågetrycket idet allmännasiktkort turav
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finanspolitiken.påverkas På längre sikt efterfrågelägetpåverkasav av
Överhettningenproduktivitetsbefrämjande åtgärder. kan också motverkas

arbetskraftsutbudet stimuleras och rörligheten på arbets-att attgenom
marknaden ökar.
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utveck-tillväxten ochekonomiska5 Den
1990-taletlingen på

Tillväxten har minskat

välfärdsutvecklingen beror hurekonomiska tillväxten och påDen ytterst
produktivitet.produktionsfaktorer utvecklas och derastillgångarna på av

produktivi-ökningstakt, investeringarna ocharbctskraftsutbudetsDet är
för ekonomiska tillväxten.avgörande dentetstillväxten ärsom

ekonomiska tillväxten i Sverige varitmitten 1970-talet har denSedan av
efterkrigstiden. Efter BNP-tillväxten varittidigare 1974 harunderlägre än

genomsnitt, jämfört 3,8% perioden1,8% i med underår t.ex.perca
dämpning i OECD-området.liknande har hela1963- 1974. En noterats

tillväxten varit klartekonomiska har dock under de åren lägreDen senaste
västeuropeiskaövriga länder.iän

tim-arbetsproduktiviteten, produktionen arbetadi dvs.Tillväxten per
Åren arbetsproduktiviteten isamtidigt avtagit. 1963 1974 ökadeharme, -

5,5% jämförti genomsnitt år mednäringslivet exkl. bostäder med per ca
perioden 1974- 1988.2,0% år underper

bostäder 1963-2000,i näringslivet exkl.Arbetsproduktiviteten5.1Diagram upp-
kapitalintensitetfaktorproduktivitet ochfrånbidragidelad

Årlig procentuell förändring I Århus
ktivitetprodu----------------------------------------------------------- --

D Faktar-
produktivitet5 ____________________________________________

IEI Kapital-
intensitet

4-- .-.......................................

3 - .................................................................... ..

2- ------------------------------------------------------------------- --

1

O ..
1988-20001963-74 1974-BB

1989. Con-Källor: Statistiska finansdepartementet och Hansson. B.centralbyrån.
nationalekonomiska1989:struction of SwedishCapital Stocks. Economic Studies

universitet.institutionen vid Uppsala
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Arbctsproduktiviteten kan antingen till följdöka kapitalattav mer
kapitalinsatsenanvänds sysselsatt, dvs. ökar, eller insattadeattper genom

effektivare.används Historiskt har arbetsproduktiviteten ökatresurserna
främst till följd insattade effektivt.använts Denattav resurserna mer
långsammare ökningen arbetsproduktiviteten efter 1974 förklarasav
främst effektiviteten i resursutnyttjandet verkar minskat;ha fak-attav
torproduktiviteten ökar långsammare.

ökningen iDen långsamma arbetsproduktiviteten har medfört denatt
ekonomiska tillväxten i hög utsträckning burits iuppgångupp av en

timmar. förstaantalet arbetade För gången 1930-taletsedan har totaladet
timmarantalet arbetade ökat under 1980-talet.

rbeLskrq/isutbudet fortsätterA ökaatt

Arbetskraftsutbudet beror befolkningstillväxtenpå dels och arbetskrafts-
deltagande i olika åldersgrupper, dels genomsnittlig arbetstid frånva-och

faktorerFlera förtalar arbetskraftsutbudet kan fortsättaatt ökaro. att
under 1990-talet.

Den demografiska utvecklingen medför befolkningen i yrkesverksamatt
20-64ålder, år, växer förhållande till andra åldersgrupper. Kvinnornas

förvärvsfrekvens förutsätts också öka, så den i slutet decennietatt ärav
i nivånära med männens.nog

Medelarbetstiden har ökat under hela 1980-talet. bidragandeEn orsak
har varit det under detta decennium inte genomförtsatt några större
reformer dragit arbetstiden.ned Nu planeras dock utbyggnadsom en av
föräldraförsäkringen och sjätte isemestervecka början 1990-talet.en av

reformerDessa beräknas frånvaronöka i omfattning motsvararen som en
reduktion timvolymen 2,5%.på innebärDet del denattav storen av
arbetstidsökning skedde under perioden 1981- 1988 tillbaka.tassom

Medelarbetstiden bedöms fortsättaändå öka under 1990-talet,att
främst följd skattereformen. långtidsutredningen1 bedömssom en av
arbetskraftsutbudet öka med 4% under hela 1990-talet till följdmer av
skattereformen, tabell 5.1. Sammantaget bedöms arbetskraftstillväxtense

i timmarmätt antal 0,7%öka med år under 1990-talet.ca per

Befolknings-Tabell 5.1 arbetskraftstillväxtoch
Årlig förändringprocentuell

1970- 1980- 1990- 1995-
1980 1990 1995 2000

Befolkning
totalt 0,29 0,25 0,33 0.27- 16-64 år 0,07 0,31 0,30 0,27- 25-59 år 0,36 0,47 0,92 0,52-

Arbetskraft 1,0 0,7 0,7 0,4
effektvarav av- befolkningsförändring 0,1 0,4 0,5 0,2

effekt ökatav- arbetskraftsdeltagande 0,9 0,3 0,2 0,2
Medelarbetstid 1,3 0,4 0,0 0,3-
Timvolym -O,5 1,0 0,7 0,7

Källor: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och
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arbetskraftsutbudet starkttillväxt iförsekelskiftet ärEfter utrymmet
förhållandevis snabbtminskarålderyrkesverksamiGruppenbegränsat.

Skatteregler-till deanpassningenocksåDå kan2000-talet.bit på nyaen
förvärvs-nåttbedöms hakvinnornaochförväntas ha ägt sammarumna

andraarbetskraftsreserven medärkvinnligaDenmännen,frekvens som
medföradock kunnaarbetskraftsinvandring skulleökadEnuttömd.0rd

arbetskraftsutbudet.ökningfortsatt aven

långsammareväxervastcvingarnaIn

iochinvesteringar görspå hurtillväxt berorKapitalstockens stora som
iinvesteringsbesluten denförförslits. Avgörandekapitaläldrevilken takt

näringslivet. Underlönsamhetsnivån iförväntadedensektorn ärprivata
bidragit tillvilketrelativtvarit hög,vinstnivånsista år har1980-talets en

5.3.diagram 5.2 ochnäringslivet,iinvesteringsnivåhistoriskt hög sesett

tillverkningsindustrin realräntaimateriellt kapitalpå samtRäntabilitetDiagram 5.2
1963-2000
Procent

14-

12-

10-

8-

5

4.

2

0

z

14 II7Tl 20001990198019701960
imodellkalkylen1990-1995 på denBedömningen perioden baseras.l21.. s.av

kapitel
Källor: finansdepartementet.Statistiska centralbyrån och

ekonomis-bedömning denlångtidsutredningensförförutsättning avEn
decenni-slutetvinstnivån underl990-talet ärunderutvecklingen att avka

dåbedömsLönsamhetenfrån år.nivåernagodasig denärmar senareet
förförutsättningvilket äri omvärlden,nivåpåockså ensomsammavara

realiseras.skall kunnabedömningarnaredovisadedeatt
inågotförväntas växainvesteringarnalönsamhet kangodMed en

tillväxtenEftersomår.undernivå råtttill högadenförhållande senaresom
investeringarnaminskarinvesteringstillväxtensnabbare änbliri BNP

finnsdiskussionentidigaredenframgåttSomBNP.andeländå avavsom
första1990-taletsfaller underinvesteringarnaförriskemellertid attstor

år,
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Diagram 5.3 Investeringar i näringslivet exkl. bostäder andel 1950BNPsom av -2000

Procent BNPav
15- ------------------------------------------------------------------------------- H

14- ............................................................................... ..

13-

12----

1980 i 1970 19,80 1 19,90 r 20001950

BedömningenAnm.: perioden 1990- 1995baseraspå den modellkalkylen iav s.kapitel
Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

De offentliga investeringarna bedöms öka med l,5°/0 år underca per
1990-talet. Det innebär de decenniernasatt mycketsenaste investe-svaga
ringsutveckling i offentligaden sektorn bryts.

Fortsatt produkti vitetstill växtsvag

mittenl 1970-talet föll produktivitetstillväxten kraftigt iav hela den
industrialiserade världen. Sverigel har produktivitetstillväxten i näringsli-

minskat från drygt 5%vet år under åren 1963- 1974 till knappt 2%per
år under åren 1974- 1988. Under de allra årenper har produktivi-senaste

tetstillväxten i näringslivet varit lägre 1%än år.0.m. per
Produktiviteten i näringslivet för åren 1988-2000antas öka i samma

takt genomsnittet för perioden 1974- 1988, dvssom med 1,8% år.ca per
Den är emellertid mycket svårbedömd och dessutom svår mäta. Detatt
finns faktorerdel talar för förbättrad produktiviteten under 1990-som en
talet.

En faktorsådan är Sverige i likhet medatt många andra länder- -vidtagit föråtgärder förbättra marknadernas funktionssätt.att Exempel på
sådana åtgärder är skattereformen och avregleringar finansielladeav
marknaderna.

En integrationnärmare med EG-länderna talar också för ökaden pro-
Ökadduktivitet. tillgång till andra länders marknader de svenskager ex.

företagen möjlighet utnyttja stordriftsfördelar iatt produktionen. Det
finns också studier tyder på de teknologiska genombrottenatt påsom



43

inte fulltexempelvis slagit igenomdataområdet ännu i produktivitets-ut
förbättringar.

Samtidigt finns itendenser verkar riktning. Det möjligtärmotsattsom
tid innan produktivitetsfrämjandelång dendet anpassningatt tar som nya

medföraSkatteregler kan tänkas kommer till stånd. Det sker ocksåetc. en
överflyttningkontinuerlig arbetskraft från industrin till privat ochav

offentlig tjänsteproduktion, sektorer med lågär produktivi-uppmättsom
sysselsättningen itetstillväxt. den privata tjänstesektorn har ökat mycket

decennietsnabbt under det och denna tendens bliväntas gällandesenaste
1990-talet.underäven

l sammanhanget är det dock påpekavärt den låga produktivitets-att att
i tjänstesektorntillväxten delvis sigkan röra mätproblem. Det ärettom

svårt på rättvisande beakta produktivitetsforbättringarsättt.ex. att ett
sig i Förbättraduttryck kvalitet tjänsterna.på Eftersom tjänstesek-tarsom

så ökar också betydelsenär dessa mätproblem.torn stor av

Osäkerheten bedömningeni

naturligtvis risk för inte arbetskraftsutsbudfinns kapital-Det ochatten
troligt. finnsstock på det här bedömts iväxer sätt Det desom vara som

skattereformen får effekterdebatten har hävdat små på arbets-att
kraftsutbudet. för stimuleraMot denna bakgrund är åtgärder arbets-att

möjlighetkraftsutbudet pensionärerönskvärda. En år att uppmuntra att
vad ligger iarbeta är ännu än kalkylen hävdaatt mermer; en annan som

arbetslinjen, förändringar i socialforsäkringssystemet ocht.ex. genom
arbetsmarknadspolitiken.

Diagram 5.4 Tillväxt i BNP. 1990-2000produktivitet och antal arbetadetimmar

Årlig förändringprocentuell

3.0-
I BNP

2.5- Cl Produk-
tivitet 1
närings-2.0- livet

EJ Antal1.5- arbetade
timmar

1.0

0.5

0.0-

-0.5 - ------------------------------------------------------------------------------- -
19931991 1992 1994 1995 1995-

2000
Utvecklingen fram till 1995enligt.-{nn7,: modellkalkylen i kapitel

Aki/Ia."Finansdepartementet.

10-0615T6



Sammantaget innebär bedömningarna den ekonomiska tillväxtenatt
l990-taletunder i huvudsak bärs ökade insatser arbetskraft ochupp av av

kapital. Den faktorproduktivitetenstotala tillväxt bedöms bli mycket låg i
historiskt perspektiv. Denna pessimistiska bedömningett sinhar grund

främst i det 1980-talets utveckling i svensk ekonomi. Om någonsena
enskild faktor skulle förändrakunna denna bedömning i positivmer
riktning är det den skattereform genomförs. Den är avgörandesom nu av

förbetydelse tillväxtförutsättningarna l990-talet.under

för 1990-taletEtt scenario

bedömningDen ekonomins utveckling under l990-talet redovisasav som
förutsätterhär ekonomin befinner sig i makroekonomisk balans åratt

2000. Mot bakgrund de bedömningar gjorts produktionskapaci-av som av
under l990-talet beräknas BNP kunna imed genomsnitt 2,3%växateten

finnsår. Det förutsättningarsåledes för relativt ekonomiskgodper en
tillväxt under l990-talet tillväxtenäven i omvärlden bedöms bli högre.om

Den beräknade tillväxten kan bara realiseras tillgängligaom resurser
fulltutnyttjas framgåttSom diskussionen utvecklingen underut. av om

förstal990-talets hälft ingetdet självklartär antagande. Om inte pris- och
löneökningstakten sig till iden omvärlden kommer arbetslöshe-anpassar

öka och kapacitetsutnyttjandet i ekonomin falla med lägreten att att -
ekonomisk tillväxt följd.som

tillväxtEn på drygt 2,3 år l990-taletunder bedöms tillräckligper vara
for förbåde ökad konsumtion, högre bruttoinvesteringaratt utrymmege

förbättringoch bytesbalansen, diagram 5.5.en av se

Diagram 5.5 Tillväxten och dessanvändning1990-2000

Förändring i procent BNPavÅrliga genomsnitt. 1985 örs priser
I BNP3.0- --------------------------------------------------------------- .-
Cl Konsumtion

Brutto-
Investeringar

I Nettoexport

1990-1995 1995-2000

Utvecklingen fram tillAnm.: 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källa."Finansdepartementet.
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i bruttoinveste-förbättringen i bytesbalansen och uppgångenDen stora
först hälften 1990-dock komma ske under andraringarna bedöms att av

fart priser löner i takt itillväxten och och ökartalet, när tar samma som
viktigaste konkurrentländer.våra

i genomsnitt 1,4%bedöms öka med år. DetBruttoinvasteringarna per
samtidigt 2,3°/0förefalla med tanke på BNP med år.lågt växerkan att per

börjar fråninvesteringstillväxten mycket nivå.fortsatta dock högDen en
investeringar 1990 exklusive bostäder beräknasNäringslivets år motsva-

tillbaka till första hälft för12% 1970-taletsBNP. Man måstedrygt avra
i näringslivet.finna lika investeringsandelarhögaatt

konsumtionen något och bedöms ökaExpansionen i dämpasden privata
perioden 1982-1988,2,3°/0 Det något lägre än underår. ärmed menper

ökningstakt1974- 1988. Bakom dennafortfarande mellan årenhögre än
disponibla inkomster 2,7 °/0i med århushållens realaligger uppgång peren

hushållssparande. Hushållens nettosparkvotökatoch antagandeett om
2%från -1,4°/0 till 2000.förbättras år 1990 knappt år

genomsnittoffentliga konsumtionen förutsätts i 1,6 år,öka medDen per
början 1980-genomsnittliga tillväxttakten påvilket den sedanmotsvarar

till befolkningsutvecklingen och redanOm hänsyntalet. bara tarman
räcker detfattade beslut, rörande utbyggnaden barnomsorgen,t.ex. av

ökningstakt 1,6°/0på bör det alltsåuppgång med år. Medmed 1 enperen
for kvalitetsförbättringar i offentligavisst den produk-finnas utrymmeett

för nuvarandei varje fal kostnaderna upprätthållationen attom-
inte ökar snabbt andra skäl.standard av

beräkningarnabetydligt importen, enligtökar snabbare änExporten
respektive terms-of-4,3%. förmånliga utvecklingen5,3% Denmed av

fråntroligen tillfällig avvikelse denbörjan 1980-taletsedan på ärtrade en
börjanförsämring l950-talet. Förbätt-trendmässiga skett sedan påsom

förklaras höjda priser viktigatill del påringen under år kan stor avsenare
importpriserbilligare påoch samt t.ex.exportvaror pappersom massa

förutsätts och importpriserna ökarolja. 1990-taletUnder att export- unge
fär lika snabbt.

1974-2000utvecklingFörsörjningsbalansensTabell 5.2
priser1985års

Årlig procentuellMiljarder
förändringkr

1988
1988- 1990-1982-1974-
2000 20001988 1988

2,2 2,31,8 2,6933BNP
4,34,42,6 5,3346Import
2,82,0 3,3 2,71279Tillgång
2,32,11,5 2,4konsumtion 505Privat
1,61,6 1,6249 2,4Offentlig konsumtion

0,0 0,7 0,50,869Stat
2,02,2 1,9180 3,1Kommuner

1,8 1,41,8 5,0189Bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar -4 . .. . . .. . 4,9 5,33,2 4,8340Export

2,83,3 2,71279 2,0Användning

finansdepartementet.Källa: ochStatistiska centralbyrån
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Den omläggning den ekonomiska politiken skedde i börjanav som av
1980-talet syftade till få till stånd utbyggnad den konkurrensut-att en av

förutsättningsektorn. Det för full sysselsättningsatta skulleattvar en
kunna uppnås parallellt jämviktmed i utrikesde betalningarna. En snabb
utbyggnad den konkurrensutsatta sektorn kom också till stånd. Dennaav
hotas emellertid i alltfördag den snabba pris- och löneökningstakten.av

Bytesbalansen förbättras

För det skall möjligt fullupprätthålla sysselsättning och återatt attvara
jämvikt i bytesbalansen måste, förutsättningarunder de gäller i kalky-som

utflödetlen, kapital i samband investeringarmed i utlandet stabiliseras.av
Vidare måste sysselsättningen i ekonomins konkurrensutsatta delar växa
ungefär i takt ekonomin helhet.samma som som

tidigareMed de redovisade bedömningarna investeringsutvecklingenav
kan näringslivet byggas i sådan takt bytesbalansen skulle kunnaut atten

i jämvikt och visst överskott 2000. förutsätt-år Ent.o.m. ettvara ge- -
ning för den konkurrensutsatta sektorn skall kunna ochatt växa rekrytera
tillräckligt arbetskraftmed tillväxten i inhemskaär den efterfrågan inteatt
tillåts bli alltför stark. Det totala sparandet finansielltsumman av-

investeringarsparande och beräknas bli i genomsnitt 17% BNPav-
under 1990-talet, diagram 5.6.se

Diagram 5.6 Bruttosparande,investeringaroch bytesbalans
Procentuell andel BNP i löpande priserav
Årliga genomsnitt

25- ------------------------------------------------------------------------------- ..
I Brutto-

sparande
201--

EJ Investeringarringa r

Bytes ba lans 15---

10---

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2000

Utvecklingen framAnm.: till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.
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hälftenförstai sparandet underkraftigarelativt nedgångenDen av
idecenniet. Underskottetsluteti uppgång1990-talet vänds mot aven

tillvänds därmedi början 1990-talet3% BNPpåbytesbalansen avca av
0,8% 2000.BNP årmotsvarandeöverskottett ca av

problemetdetProduktiviteten stora-
varit låg. Detproduktivitetstillväxten mycket ärår harUnder de senaste

Utvecklingenfrån tillvarierar starkt år år.denvisserligen normalt att
trendmässig för-därför inte tecken påtid behöverunder envarasenare

ekonomineffekterna förintressant studeraändåsämring. Det kan attvara
vilket faktisktnäringslivetimedproduktiviteten enbart växer lattav -

1989.genomsnittet för 1987årenöverstiger -
betydligt långsammaremedförproduktivitetstillväxtenlägreDen en

förminskar ocksåDärmed1,5% år.i bara utrymmettillväxt BNP per-
i°/0blir 2000 drygt 8 lägre äninvesteringar. årBNPkonsumtion ochprivat

5.3.basscenariot, tabellse

1988-2000utvecklingFörsörjni ,sbalansens5.3Tabell
Årlig förändringprocentuell

Årlig produktivitets-Bas-
ökningscenario

1,0%2,7%

2,9 1,52,2BNP
3,65,44,4Import
2,03,62,7Tillgång
1,22,92,1konsumtionPrivat
1,61,61,6konsumtionOffentlig
0,83,31,8Bruttoinvesteringar

5,8 4,14.9Export
2,03,62,7Användning

Källa: Finansdepartementet.

antagits i1,8%med änproduktiviteten däremot växerOm sommer
sikt påtagligt högre.välfärden påbasscenariot blir

vinster, vilket2,7% medför högreårproduktivitetstillväxt påEn per
för3,3% iställetdärför med årökarinvesteringarna. Dessapåverkar per

2,9% imed åri ökar dåbasscenariot. Tillväxten BNPi1,8°/0 persom
oförändrad vilketkonsumtionenoffentliga2,3%. ärför Om denstället -

för privat konsum-antagits ökar ocksåschablonmässigt har utrymmet-
2,9°/0 år.tilltion per

produktiviteten vikti-förbättraföråtgärderbakgrunddenna ärMot att
ga.
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l990-taletunderStrukturomvandlingen6

valid/ingstrukturomsnabbEn
arbetskraftinnebarindustrisamhälle atttillfrånOmvandlingen ett agrar-

högproduktivatilllågproduktivafrånflyttadesproduktionsresurseroch
snabbaför denförutsättningvaritutveckling harDennaverksamheter. en

välståndet.nuvarandedetochutvecklingenekonomiska
industriproduktionenökadevärldskriget myc-efter andraDecennierna

indu-svenskadenochhögefterfråganinternationellasnabbt. Den varket
omfattandeskeddeSamtidigtkonkurrensutsatt. enalltmerblevstrin
produktiontillproduktion råvarorfrånhuvudsakistrukturomvandling av

produkter.förädlademerav
1970-taletmittenirecessioneninternationelladen avochOljekrisen

längstautvecklingen. Deni denavbrottdockinnebar gynnsammaett
indu-Helainleddes.upplevtnäringslivsvensktstagnationperiod somav

industriellaskedde några storadetslogs nyastribranscher attutanut
satsningar.

början påkraftigt ikronandevalveradesutvecklingenvändaFör att
konkur-i denlönsamhetförbättradi mycketresulteradeDet1980-talet. en

ocksåinvesteringarnabörjade1980-taletmittenlsektorn. avrensutsatta
ochbranscherna,traditionellade papperfrämst massa-ärigen. Detökaatt

FoUsatsningar påvuxithar att storaverkstadsindustrin, trotssomsamt -
kun-framförallt denhabordevilket gynnat1970-talet,helaunderskett

industrin.skapsintensiva
efterfrå-olikamellansamspeletresultatStrukturomvandlingen är ett av

strukturellpåkraventyder påMycket attutbudskomponenter.ochge-
akti-ekonomiskhögrel990-talet. Enunderväxaomvandling kommer att

produkter,svenskaefterfrågan påökadmedförEG-omrâdetinomvitet en
drivkraftviktignäringsliv. Ensvensktförkonkurrens annanskärptoch en

energi- ochinomåtgärderblil990-talet kanunderstrukturomvandlingeni
miljöpolitiken.

strukturomvand-innebäromvärldenmed attintegrationenökadeDen
föränd-tillanpassningenresultatutsträckning är etti allt störrelingen av

kostnadsökning-förUtrymmetmarknaderna.internationellapå deringar
prisök-konkurrentländernasibestämsföretagen stortsvenskai de avar

långtidsutred-Enligtproduktivitetsutveckling.företagensochningar
i kun-dentillväxt störstförförutsättningarnabedömningar ärningens

mind-industrin harkapitalintensivadenmedanindustrin,skapsintensiva
6.1.diagramexpandera,möjligheter att sere
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Diagram Sektorvisa6.1 förutsättningar för tillväxt 1988-2000

ProduktivitetÅrlig procentuell förändring
Världs-7 """""""""""""""""""""""&quot;&quot; marknads-"
prisar

6- ------------------------------------------------------------------- --

5- - --- --- --- --- --- -- -- --- --- -- -- ---

4- .- . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

Kunskops-l IKapital- Arbets- Skyddad Tjänster
intensiv intensiv intensiv varuprod

Källa: Finansdepartementet.

Mot kunskapsintensiv industrien

De traditionella basnäringarna järn- och stålindustrigruvor, samt mas--
och pappersindustri väntas växa mycket långsamtsa- under 1990-talet.-

En sådan utveckling innebär trendbrott i den industrihistorien;ett svenska
framföralltdet är den kapitalintensiva industrin burit den snabbasom upp

industriella utvecklingen i Sverige.
Låga prisökningar hos de internationella konkurrenterna och en svag

produktivitetstillväxt den kapitalintensiva industrin litet förger utrymme
kostnadsökningar under 1990-talet. Samtidigt förväntas höjda elpriser och
miljöavgifter medföra kostnadsökningar för branschen.

De kapitalintensiva Företagen har länge haft komparativ fördel gent-en
omvärlden i de internationelltemot mycket låga elpriserna isett Sverige.

De står förockså del utsläppen koldioxid,stor svavel och kväveen av av
kommer omfattas kraftigare restriktioneratt och miljöavgifter.som av

Däremot finns förutsättningargoda för starkare tillväxt i den kun-en
skapsintensiva produktionen. Denna industrisektor väntas växa mycket
snabbt, med 4,3% år. Det framföralltär maskinindustrin medper en-hög exportandel integrationssträvandena och ökadsom gynnas av en-
industriell aktivitet inom EG-området. En liberalisering marknadernaav
på teleomrádet kan också få betydande positiva effekter för elektroindu-
strin, är de expansiva branscherna imest svenskt näringsliv.som en av
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arbetskraftsintensiva industrin, metallvaruindustrinDen utgörssom av
konfektionsindustrin,textil- och något långsammareväntas växasamt

fortfarandedock snabbare under krisårenl990-talet. Den änunder växer
arbetsintensiteten i kombination jämnal970-talet. höga med denpå Den

i Sverige innebär bransch kan konkur-denna svårlönestrukturen att en
företagenrenssituation. för sektor hur de enskildaAvgörande denna är

för löneökningar,sig höga produktspeci-förmår kompensera ex. genom
utnyttjande stordriftsfördelar.alisering eller ökat av

sektorn fyra industrisektorerna,Den skyddade är den största de medav
hälften produktionsvolymsåväl sysselsättning i näringsli-närmare av som

ingår jord-I denna sektor bl. och skogsbruk, grafisk industri, träva-vet. a.
byggnadsindustri.och För del dessa branscher villkorenkanen avru-

förändras och kan leda till tillväxthandeln öka. Det såväl snabbareen som
ökad utslagning l990-talet. Jordbruket livsmedelsindustrin,under ochen

varitbland beredskapsskäl omgärdade olikaannat typeravsom av av
marknadsregleringar ioch gränsskydd, kan utsträckning blistörret.ex.

för utländsk konkurrens.utsatta

snabbtTjänstesektorn växer

tjänstesektorn vuxitdecennierna har snabbareUnder de två änsenaste
vuxit.industrisektorerna. har delsektorn uppdragsverksamhet Den-Mest

varuproducerande sektorer-sammanbunden med dedelsektor näraärna
främst säljer kvalificerade tjänster tilleftersom företagen i sektornna,

förklaring till tjänstesektornsindustrisektorerna. viktig snabbaEn expan-
kvalificerade tjänster.industrins ökade behovsion alltsåär av

statistiskexpansion vistjänstesektorns på ochEn del är sätt enav
industriföretagendecennierna har desynvilla. Under de störresenaste

i mindre produktionsenheter. har bl.a.brutit sina verksamheter Detned
tillhörde indu-tidigareinneburit interna verksamheter, störreatt som en

frigjorts ofta klassificerats tjänstepro-produktionsenhet, och dåstriell som
duktion.

fyra industrisektorernallerprivata tjänstesektorn sysselsätter deDen än
decennierna vuxithar den också snab-tillsammans. Under de två senaste

Produktionen 1990-taletindustrisektorerna. bedöms under växabare än
i industrisektorn, sysselsättningenungefär lika snabbt däremot ökarsom

ställningi tjänstesektorn. stärks dominerande vadsnabbare Därmed dess
sysselsättningen.gäller

näringslivetsutvecklingsvägen ökar totala andell den presenterade av
offentliga minskar.1990-talet medan den sektorns andel BådeBNP under

industrinäringarna tjänstenäringarna snab-renodlade och bedömsde växa
ekonomin i sin förstärks industriellahelhet. Därmed den basen,bare än se

diagram 6.2.
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1988-2000timmarDiagram 6.2 Produktion antal arbetadeoch

Årlig procentuell förändring

I Produktion5- -------------------------------------------------- --
El Antal

arbetade4- -------------------------------------------- --

KopitoI-Arbets- Kun- Skyddad Bo- Tjänster Offentlig
intensiv intensiv skdps- vdruprod stöder sektor

intensiv

Källor: Finansdepartementet.

internationaliserasFöretagen

direktinvesteringar utomlands har ökat markantföretagenssvenskaDe
framförallt inom EG-området och Förenta Av-1980-taletunder staterna.

utvecklingen inom kommu-finansiella marknaderna ochregleringen deav
utveckling.nikationstekniken underlättat dennahar

särskilt inom verkstads-industrikoncerner,mindre antalDet är storaett
verksamheten iför övervägande delenindustrin, den svens-avsvararsom

utlandsinvesteringarna ibeståttInte sällan hardotterbolag utomlands.ka
tillhuvudsakliga anledningenföretag.verksamma Denuppköp redanav

till ochtillgång marknaderönskan snabbtdetta torde attatt nyavara en
företagets kunnande.detkomplettera egna

naturlig del i omvandlingenUtlandsinvesteringarna i huvudsakär aven
näringsliv domineras antal koncerner,näringslivet. Svenskt ett storaav

olika i världen. Det ärblir etablerade på marknaderalltmer runt omsom
företag internationellt.väsentligt för utvecklasdessa att

vidföretagens direktinvesteringar utomlandsEffekterna för närmareen
Åentydig. sidan medförinteintegration EG-länderna heltmed är ettena

blirför direktinvesteringarEGmed kostnadernasamarbetenärmare att
Å produktio-motiven förläggasidan minskarmindre. mångaandra attav

gränsformaliteter enhetligaoch regelsysteminom EG-området. Färrenen
till länder.dessaunderlättar exporten

möjligt EG-avtal kommerinte visar sig teckna önskvärtOm det att ett
diskrimineras vidi EGföretag dotterbolaginte svenska medändå att

fårföretag inte etableradeoffentlig upphandling. svenska ärMen som
överföramotivfor företagsig. kan delhävda Detsvårare ett attatt en vara
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främsttill kontinenten. Det gäller allt dömaverksamhetendelar attavav
verkstadsforetagenföretag, eftersommindre medelstora deoch stora re-

i EG.etableradedan är

Obalans investeringsmönstreti

direktinvesteringarna i Sverigeutländska ökat1980-talet har deUnder
direktinvesteringarna i inte isvenska utlandet,parallellt med de men

diagram 6.3.omfattning, sesamma

6.3 Svenskadirektinvesteringar i direktinvesteringarDiagram utlandet och utländska
Sverige1960-1989i

Miljorder kr
Löpande priser

-- --- --- --------. .- . . ---- ------ ------. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . .. . . . . . . . .

40 ---- --------- --- --- --- -. . . . .. . . . . . . ---. -. --- -. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. , .. .. . . . .. .

35- ------------------------------------------------------------------------------ --Nelfoufflöde
304 .............................................................................. --

25 . -.. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . .

20- . . . . -. -- --- --- --. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . .

15- ----------------------------------------------------------------------------- --

10- Nelfoinflöde------------------------------------------------ "

1980 1985 19901970 19751960 1965
Källa; Riksbank.Sveriges

Den obalans råder investeringar imellan svenska utlandet ochsom
investeringar i Sverige förutländska kan uttryck tveksamhetettvara en

beträffande framtidaSveriges relationer inriktningenmed EG och påex.
miljö- energipolitiken.och Under sannolikt bristenår har även påsenare
arbetskraft och den snabba kostnadsökningstakten in.spelat Det dockär

investeringsnivånpåpeka totalt i Sverige varitvärt mycket högatt att sett
år. inte investeringsklimatetunder Man kan alltså varitsäga attsenare

dåligt generellt sett.
i investeringsmönstretObalansen tillfälliga förklaring-kan också ha mer

Är 1989 slopades de sista delarna i valutaregleringen.den svenska Dåar.
möjligt förblev det svenska företag privatpersoneroch köpa aktier iatt

iutlandet. Uppgången de utlandsinvesteringarnasvenska kan hänga sam-
med engångsanpassning till villkoren.deman en nya

Om blirobalansen bestående sikt medförakan den dock på problem.
forskningsinsatserDet tänkbart gjordaär i Sverige kommer utlan-attex.



till del via direktinvesteringar,det svenska medan den svenska produk-
tionsapparaten inte på får del kunskapsuppbyggnaden isättsamma av

förlängningenutlandet. kan till ekonomisk tillväxt iI det leda sämreen
Sverige.

fdrRisk ökade regionala obalanser

regionalaDen utvecklingen i Sverige påverkas faktorer.många Denav
tvekan viktigaste dock strukturomvandlingenär i näringslivet. Medutan

branschmönster framträderdet i långtidsutredningens bedömningarsom
finns risk för ökade regionala obalanser.en

regionerDe har befolkningenhög andel sysselsatt i industrinsom en av
naturligtvis känsliga förär snabb strukturomvandling. Dit hör t.ex.en

Sverige,sydöstra Bergslagen och Västernorrland. diagramI 6.4 visas in-
dustrisysselsättningens länsvisa fördelning.

Diagram 6.4 Andelen industrisysselsattai olika län år 1985

Procent
40- ------------------------------------------------------------------------------- --

30----------- -------- - ------------------- --

H i Medeltc
rikeför20. . ___ .

10

| :Fc Hii&#39;tv&#39;n&#39;ö&#39;i&#39;a&#39;s&#39;i&#39;ü&#39;iv&#39;å&#39;å&#39;å&#39;lx&#39;å&#39;A C D
B DC

bokstavLöns

Källa: bostadsräkningenFolk- och 1985.

Sedan början på 1970-talet har offentliga förden sektorns betydelse
sysselsättningen Särskiltökat. under krisåren offentligaökade den syssel-
sättningen snabbt. Som framgår diagram 6.5 sysselsättningen i of-ärav
fentlig jämnare fördeladsektor landet industrisysselsättningen.över än

emellertid tillväxten i näringslivet förhållandevisNu bedöms bli snabb.
innebär risk för regionala spänningar.Detta ökadeen t

1Om regionala fördelningengör det antagandet denattman grova av
olika oförändradindustribranscher 2000 jämförtär år med idag detär
möjligt effekternabelysa de branschvisa industrins utveckling,att av se
tabell
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Diagram inom offentlig år 19856.5 Andelen sysselsatta sektor

Procent
50.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . .

i
40.... ............................................................. .-

Medeltol
för riket30- :-r-

20-

AbDvElFcH1KLMNOPRSTUWXYZAB
B

Lönsbokstov

Källa: Folk- och bostadsräkningen I985.

7%industrisysselsättningen beräknas minska mellanDen totala med
Västsverige koncentrationen1987 2000. Mellan- och däroch av ar--

industrier relativt riskerarbetskraftsintensiva drabbas hårt.är stor att-
förefaller bliområde kunna dock Bergslagen.Det ärmest utsattsom

på olika regioner år 1987 år 20006.1 lndustrisysselsättningensfördelning ochfabell

Region 1987 2000 Verkstads- Kunskaps-
intensivindustri

exkl. industri
varv

94 112Hela riket 100 111
Östsverige 100 101 114 116
Sydöstsverige 100 94 121 115

89 112Sydsverige 100 114
Västsverige 100 93 108 108
Mellansverige 93 10100 l lll

Sverige 100 93 120Norra 115
100 13 109Storstadskommuner 100 1

Regioncentra 100 95 112 116
industrikommuner 97Stora 100 111 111

industrikommuner 100 89 109 112Små
Semiperifera 93kommuner 100 112 117
Perifera 100 92 17 118kommuner l

89 109 105Bergslagen 100
Sverige 100 95 12 112Sydöstra l

Källa: Finansdepartementet.
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Sverige il de östra delarna och Sverige minskar industrisyssel-av norra
sättningen inte lika kraftigt. förefaller finnas förutsättningarHär bättre för

förskjutning industri baserad kunskapsintensivpå produktion.moten en
sysselsättningstillfällenNya kan alltså i regioner.uppstå dessa

dock viktigt siffror försiktighet.Det är tolka dessa medatt stor
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för tillväxtPolitik7

bromsasmåsteoch löneökningarnaPris-

förförutsättning godviktigkonkurrenskraftigt näringsliv ärEtt enen
pris-snabbasikt i första hand denutveckling. krävsekonomisk På kort att

inivå med den omvärlden.bringas iochlöneökningstakten bromsasoch
ekonomiska klimatetförutsätter också detindustriell utvecklinggodEn att

sin verksam-företag väljer byggautländskaochsvenskasådant att utär att
Sverigesinom gränser.het

iefterkrigstiden varit högredelunderskatter harochLöner stor aven
arbetskraftskostnaderhögaindustriländer. TrotsandraSverige i mångaän

politisktstabilttakt. EttSverige i snabbindustrin i system,byggdes ut en
arbetskraft ochutbildadarbetsmarknaden, välFörhållanden pålugna enen

konkurrenskraf-Sverigetillinfrastruktur bidrog görafungerandebra att
faktorervidare på dessai framtiden byggamöjligtintetigt. Om det är att

i omvärlden.lägreistället måste änskattermedför löner ochdet att vara

Tydliga Spelregler

anpassningsförmågaStrukturomvandlingen god hosställer krav på en
skattereformenarbetskraften.företagen och I detta sammanhang ärbåde

fast i tidigare vinstrikakapital inte längre låsesväsentlig. bl.Den gör atta.
arbetskraf-Skattereformen ocksåbranscher. kommer ökaföretag och att

stimulera utbildning.rörlighet ochtens
fungerande arbets-och välbefrämjas låg arbetslöshetRörlighet enav

utanförför arbetsmark-risken hamnasocialpolitik. Omochmarknads- att
troligtförluster liten, detekonomiska ärför lida äreller attnaden att --

löneskillnaderpositiv. ökadeblir Atttill förändring ocksåattityden mer
självklarhet i debatten. Såoftarörlighet framhållstillbidrar större som en

faktiskt underlättajämn lönestruktur kanockså. Men ävendet säkertär en
arbetskraften ivisar nämligenErfarenhetenstrukturomvandlingen. att
sig strukturellaoftarerelativt löner motsätterhögabranscher med sett

förändringar.
följa.klara spelregler PåViktigt också marknadens aktörer harär attatt

inriktningenenergiområdet idag osäkerhet på denmiljö- råderoch om
Över finns godapolitiken. så lång period 10-15 årframtida somen

produktionen kräverför industrin ställa detmöjligheter attatt om men-
preciseras.villkoren
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Utbildning strategisk faktoren-
framgått finnsSom betydande potential för tillväxt i den kunskapsin-en

Ökadetensiva industrin under l990-talet. satsningar forskningpå och
utbildning, liksom på och kommunikationssystem, framstårtransport-
därför viktiga inslag i strukturpolitiken under kommande decennier.som

Med snabb ekonomisk tillväxt under 1990-talet växer behoveten av
högutbildad arbetskraft. Efterfrågan teknikerpå och ekonomer bedöms

långt kapaciteten imed vad det nuvarande utbildningsväsen-växa änmer
kan tillgodose.det

Internationellt högskoleutbildade iandelen Sverige inte särskiltärsett
15%. Unikt för förhållandenhög, svenska däremotär såatt storca en

70%andel dessa sysselsatta i offentligär sektor.ca av personer- -
Under 1990-talet inväntas de ungdomskullar träder på arbetsmarkna-som

minska. innebärDet konkurrensenden den högutbildade arbets-att om
kraften ytterligare. Tillväxtenhårdnar offentligaden sektorn under detav

decenniet därförkommande kan ha inverkan utveckling-avgörande påen
inom näringslivet.det kunskapsbaseradeen

scenario skisseras förl det strukturomvandlingen 1990-taletundersom
bland antagitshar andelen högutbildade arbetskraften stigerannat att av

från 13% år 1988 till 16% arbetskraften 2000. Omår det skerca av en
satsningökad högre utbildningpå och andelen högutbildade ökar med

ytterligare bildenprocentenheter annorlunda tabell 7.1.tre ut,ser se

ÖkadTabell på7.1 satsning högreutbildning
Förändring i tillväxttaktenden procentuella 1988-2000 jämfört med basscenariot

Produktion Sysselsättning

Kapitalintensiv
produktion 0,2 O,l
Arbetsintensiv
produktion 0,3 0,0
Kunskapsintensiv
produktion 0,4 0,2
Skyddad produktion O,l -O,l
Bostäderoch energi 0,3 O,l
Privata tjänster 0,2 O,l

Näringslivet 0,2totalt 0,0

Offentlig 0,0sektor 0,0
Totalt 0,2 0,0

Källa: Finansdepartementet.

framförallt arbetskraftsintensivaSom framgår de kunskaps- ochväxer
delvis relativa förskjutsindustrierna snabbare. Det beror på de lönernaatt

högutbildade relativa sjunker. iandelen ökar deras löner Det skaparnär -
sin för kunskapsintensiva indu-kostnadsläge denett gynnsamttur mer
strm.

fungerar för decenni-utbildningssystemet viktigt de kommandeHur är
ekonomiska utveckling. bilaga till långtidsutredningenl presente-enernas

förslag utbildningssystemet,antal rörande det svenska bl.a.ettras om
inslag i universitetsutbildningentidigare skolstart, utlandsår ochett som
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kopp-för åstadkomma näradecentralisering skolsystemet attökad enav
betydelsenframhålls ocksåDärarbetsliv och lokala behov. attling till av

grundforskning.ochför baskunskaperoffentliga sektornden svarar
i faktarutanvisasdiskuteras i bilaganförslagkonkretadeNågra somav

nedan.

FÖR ZOOO-TALETUTBILDNINGSREFORMER

tillförsta slåsårgymnasieskolans tvåGrundskolan och ensamman
mellanMjukare övergångl7 år.5 och13-årig skola mellanenhetlig

utbildning.ochbarnomsorg

Årskurserna modulindelningmedavskaffas och ersättasbör en
utbildningindividorienteradflexibilitet ochmöjliggör störreensom

specialisering.valmöjligheter ochsuccessivt ökademed

bli in-alltyrkesnomenklaturen kommernuvarande attDen mer
bredadärför läggasUtbildningen börframtiden.i motadekvat upp

processindustri skogsbruk.ellervård,kompetensområden, t.ex.

Ökat grundskolan ochordinariemellan densamarbete4.
nivåer förolikamöjliga avbryta påStudierna skallKOMVUX. attvara

återkomma.att senare
utbildningi fortsattförstablir det åretsista årGymnasieskolans en

omfatta ellertvåHögskoleutbildningen börhögskola.regionalvid en
linje.fyra beroende påår,

fackhög-inklusiveuniversitetenåtskillnad mellanklarareEn
åstad-högskolor börregionalaforskningsresurser ochfastaskolor med

forskarut-grundforskning,bör påUniversiteten koncentreraskommas.
forskarut-anknytning tillspecialistutbildning med närabildning och

bildningen.

univer-finnas inomskallocksåRegionala högskoleenheter som-
utvecklahögskoleutbildning ochövrigtillhandahållaskallsiteten -

i regionen. Dessa hög-näringslivetsamarbete medispecialkurser nära
utbild-högskolansuniversiteten såmedsamverkabörskoleenheter att

forskaranknytning.fårning lärare näraoch en
olikaidag i mångapersonalutbildning skerVuxenutbildning och

formalise-Samordning börolika huvudmän.organiserasformer och av
intressen såsomolika lokalaförmed representanteren gruppgenomras

gymnasieskolan.ochAMUpersonalutbildning, KOMVUX,företagens

22 tillbilagaför 2000-talet,Utbildningm.fl. 1990,Källa: Andrén
1990.Långtidsutredningen

infrastrukturpåSatsningar

infra-utvecklingen ärekonomiskaför denbetydelsefull faktorEn annan
Sats-järnvägar.ochtelekommunikationer eller vägarstrukturen t.ex.-

föreffekterpositivautbildning kanliksominfrastrukturningar på ge--
investeringarsådanaBeslutinvesteringen.genomförför defler än omsom

offentligt stöd ochkrävermarknadenhelt åtöverlåtasdärför inte utankan
finansiering.
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offentligainvesteringarnas andel de20 åren harUnder de senaste av
inom ochinvesteringar väg-minskat. Några störreutgifterna transport-tex

persontrafikensåväl gods-kommit till ståndinteharsektorn atttrots som
vissperiod. också skettDet harkraftigt underrelativtökat ensamma

iinvesteringar telekom-infrastrukturinvesteringarna såiförskjutning att
period, diagramfördubblats undermunikation nära samma senog

Investeringar i anläggningar inom olika delar och kommu-Diagram 7.1 transport-av
1963- 1988nikationssektorn

krMiljarder
1980 års priser
a- ------------------------------------------------------------------------------- -A

D Post och
tale

Väg

Flygplats

I Hamn

I spårväg
och buss

I Järnväg

19881978 19831968 19731963

kommunikationsför-SamhällsekonominsKälla: 1990, ochSnickars, F. transport-
Långtidsutredningen 1990.sörjning, bilaga 16till

framgårenergipolitikenmiljö-kapitel ochlångtidsutredningens attI om
det görsmiljömålen under 1990-ta1etför ärförutsättning klara attatten

kollektivtrafik. Järnvägsnätetinvesteringar i olikabetydande typer somav
regionalatillinte dagensför år sedanhundra ärbyggdes över anpassatut

investe-omfattandeföreligger alltsånäringspolitiska Detbehov.och ett
inför l990-talet.ringsbehov

privataefterfrågan på dendatoranvändningen växandeochDen ökade
investeringsutvecklingtill fortsatt snabbtjänster ledasektorns väntas en

inves-planeradetelekommunikationsområdet. genomgångEnockså på av
investering-bli aktuellt medvisar det kanteringsprojekt i olika sektorer att

Jämförtmiljarder120-160 kr.mellankommunikationssektorn mediar
långtidsutredningen%.med 25 Iinnebär det uppgång1980-taletmed caen

°/omed 60investeringarna ökaralternativ därhögrediskuteras också ett
decenniet.jämfört med det senaste
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energipolitikenMiljö- och8

Sambandet mellan miljö och ekonomi

Miljöfrågorna fått i samhällsdebatten underhar ökad uppmärksamhet de
politiska dagordningendecennierna denoch har hamnat högt påsenaste

för miljöfrågorsärskilt 1980-talets sista ökade intresset harunder år. Det
ekonomiska tillväxten efterkrigs-snabba undersamband med dennäraett

industriella utvecklingen givit tillsnabba upphovtiden. Dels har den
miljöproblem. finns förDels det del talarmånga dagens atten somav

välfärd.för människorsmiljövärden spelar allt rollstörre
Miljöfrágorna miljö ekonomi spelatoch sambandet mellan och har- -
relativt i långtidsutredningarna.undanskymd roll Men under de Senasteen

fattat energipolitiskariksdagen miljö- och beslut, kanhar radåren somen
för industrin omställningar imedföra ökade kostnader och krav på hela

viktigaste kärnkraftenssamhällsekonomin. Till de hör besluten om av-
början hälft, begränsningveckling med under 1990-talets andra kol-av

dioxidutsläpp minskade kväveoxider.utsläpp svavel- och I Lång-samt av
tidsutredningen samhällsekonomiska effekterna1990 analyseras de av

beslut.dessa
till miljöbeslutens effekterAnalysen emellertid samlade påkoncentreras

ekonomins tillväxtmöjligheter. inte varit möjligtDet har värdera bådeatt
intäkter miljöpolitiska besluten.kostnader och deav

Miljön har prisinget

fårinteekonomiska tillväxten skesjälvklarhet denbordeDet attvara en
Ändålevnadsbetingelsergenerationersframtida äventyras.till priset attav

ekonomiska hängereffekterna miljön vid beslut. Detinte alltid påbeaktas
Miljöförstöringenspris. kostna-miljön saknarmedi gradhög attsamman

Genomföretagens kalkyler.därför vanligen inte i hushållens elleringårder
miljöavgif-utnyttja ekonomiska styrmedel,utsträckningi större t.ex.att

fram företag hushåll.miljöhänsyn tvingas hos ochkanter,
iekonomiska tillväxten, den mätsdenproblemEtt ärannat att som

verkligheten. totalafångar del Denbaranationalräkenskaperna, en av
för-välfärden för skulldenproduktionen kanregistrerade växa attutan

mins-sjukvården ingår i BNP. Men BNPpåResurserbättras. satsassom
sjukdomsfall. Påföljd miljöutsläpp ökar antaletinte tillkar sammasomav

finnsmalmfyndighet det någonbryts,blir högreBNP attsätt utanom en
traditionellaförbrukats. BNP-för Om detden malmminuspost som
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begreppet kan kompletteras miljö-med och naturresursräkenskaper kan
detta problem hanteras bättre.

förförutsättning framtida tillväxtEn i traditionella ekonomiska termer
faktisktkan perspektivet förskjuts från den korta och medellångaattvara

sikt ofta det ekonomiska livet till lång sikt. finnsDet skälstyr attsom
frånvända uppmärksamheten den årliga konsumtionen, tillväxten tilletc.

samlade national/örmögenhcttln.de den definie-Den kanresurserna, s.
dagens framtidavärde all konsumtion. Nationens förmögenhetras som av

består alla tillgångar i form-av realkapital, arbetskraftnaturresurser,av
tillgångar ioch utlandet.

Denna tankeram kan bidra till miljöeffekterna de ekonomiskaatt av
ibesluten utsträckning beaktas.större

kort sikt möjligtPå det tillväxtär uppnå hög på bekostnadatt av
miljövärden. i perspektivMen längre kan tillväxtmöjligheterna försäm-ett

eftersom förbrukas föroch kostnaderna miljönåterställaattras, resurser
ekonomisk tillväxtökar. En god förutsättningkan också för attvara en

skapa de krävs för investeringar i reningsanläggningart.exresurser som
miljövänlig finnsoch teknik. empiriskaDet studier visar minsk-attsom

ningar miljöfarliga utsläpp under perioder ekonomin försäm-näravtogav
l970- l980-talen, jämförtrades under och periodermed tillväxtennär var

hög.

Miljövänlig tillväxt 1990-taletpå

hög tillväxttakt iEn ekonomin fulltunder 1990-talet förenligtär med
minskad belastning miljön.på Strukturomvandlingen medför relativten

tillväxt i miljövänligasnabb tjänstenäringarnasektorer och kun-densom
skapsintensiva industrin. De kapitalintensiva industrierna, förstårsom en

del miljöfarligade utsläppen, samtidigtväntas minska i betydelse.stor av
Även omläggning jordbrukspolitiken minskakan belastningen påen av

miljön. Skattereformen och skärpta utsläppskrav tillsammanskan bidra
till luftföroreningarna från biltrafiken inte iökar taktatt samma som
tidigare.

existerar lagstiftningDet idag och medvetenhet miljöproble-en en om
i sig till miljön förbättras.kan leda Infor hot miljöavgifterattsommen om

eller reglersträngare och med växande miljömedvetenhet hos konsu-en
finnsoch producenter, idagdet till miljö-strävan hänsynmenter att taen

effekterna vid investeringarbeslut i teknik.om ny
Ändå framstår miljöproblemen allvarliga. diffusa frånDe utsläppensom

många små källor ökat.har Produkter innehåller farliga ämnen ärsom
vanliga.också lokala nationella miljöproblemenDe och har också bytts

storskaliga internationellaoch Miljönproblem. i Sverige påverkas imot
ihög grad utsläpp andra länder. Och inte likaäven utsläpp ökarav om nya

förut finns effekternasnabbt de lagrade tidigare utsläpp kvar, medsom av
allt allvarligare följd.skador Lösningen de gamla miljöproblemensom av

oftaskapar också problem.nya

Kärnkraftavvecklingen

för % energitillförseln.Kärnkraften den totalastår bara 15 Dess betydel-av
för elproduktionen kärnkraftendesto förär större närmarese svarar-

hälften elproduktionen.av
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förutsattesför 1990-talet tidigare presenteradesutvecklingl den attsom
tillelproduktionen 1990-talet lederunderkostnaderna förökadede att

tillekonomin65 °/0fram till 2000. Omstiger med årelpriserna anpassasca
jämvikt i kanfull sysselsättning bytesbalansenochpriserna såde attnya -

bliekonomiska tillväxten be-effekternabedöms på denupprätthållas -
gränsade.

komparativ fördel i interna-haftnäringslivet har längesvenskaDet en
kapitalintensivasärskiltelpriser. gäller delåga Dettionellt mycketsett

pappersindustrin.stålindustrin ochindustrierna, järn- och samt massa-
strukturomvandlingen avveckla två reaktorer be-Effekterna på attav

förutsätts 1990-tillväxt underbli Med denbegränsade.ändådöms som
efterfrågan överstiga nuvarande utbudpåförväntastalet oavsett om

elkraft byggasinte. innebär måstekärnkraften avvecklas eller Det att ny
blinyinvesteringar skall lönsamma krävsl990-talet. Förunder attatt

till 30 Kwh.nivå 18 Kwh örestiger från dagens örepriset runt perper ca
priserna stiger1990-talet innebärunderavveckling två reaktorerEn attav

i drift, diagrambehållitstidigare reaktorernanågra år änellernågot seom
8.1.

år 2000. avveckling två8.1 Elpriserna fram till Med och kärnkrafts-Diagram utan av
Marginalkostnadsprissättning. Principskiss.reaktorer.

Öre kwher
örs priser198

ris med ovvecklin
30-

25-

ris utan avvecklin

20-

15 á . . . . v v | 26001990 1995

Källa: Finansdepartementetoch energiverk.statens

ambitio-tilldessutomemellertid annorlunda hänsynBilden blir tasom
framgårSomkoldioxid, svavel och kväve.minska utsläppenatt avnerna

från industridenbetydandeutsläppen dessa ämnentabell 8.1 är somavav
el.använder mest

kärnkraftprodu-alternativen tillbilligasteidaginnebär deDessutom
Kärnkraft-svavel ökar.framförallt koldioxid ochutsläppencerad att av

medför alltsåutsläppsmålentillsammans övrigamed deavvecklingen
samhällsekonomin.förpåfrestningarbetydande
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Tabell 8.1 Elkostnad producerad enhet utsläpp svaveloxider SO,,samtper av
kväveoxiderNOX och koldioxid C02. Svenskanäringslivet 1985

Elkostnad S03 NO C02

Skogsindustri 4,1 41 23 2.8
BaskemidStål 2,5 71 17 7.0

Verkstad 0,7 2 2 l l.Skyddad l.l 3 3 1.3
TjänstTransp0rtg 25l 12l 21.2

a l saluvärdetprocent av
b Tusen ton
l Miljoner ton
d .lärn- och stålindustri, baskemisk industri
l Exportinriktad tillverkningsindustri
l Hemmamarknadsinriktad tillverkningsindustri, jordbruk och fiske
i Jord- och stenindustri, byggnadsverksamhet,privata tjänster och kommunikatio-
ner
Källa: Bergman, L., 1989, Tillväxt och miljö, bilaga 9 till Långtidsutredningen
1990.

uppfylla koldioxidmåletSvårt att

Om förutsätter Sverige försökerenda landatt uppnå det målman som
koldioxidutsläpprörande riksdagen har fast,lagt samtidigt kärn-som som

kraften avvecklas, blir påfrestningarna på den svenska ekonomin utomor-
Ävendentligt omedelbar löne- och prisanpassningstora. förutsättsom en

kan ekonomiskaden tillväxten komma bli halv procentenhet lägreatt en
år l990-taletunder enligt beräkningar redovisas i bilaga tillper som en

långtidsutredningen.
Sverige ensidigtAtt inför restriktion koldioxid framstårpå ocksåen som

kostsamt det skälet koldioxidproblemet internationellt.är Riskenattav
finns därför industri slås i Sverige baraatt ersätts med produktionutsom
utomlands, med motsvarande eller till och med högre följd.utsläpp som
lnom detta område det inteär alltså bara ekonomiskt miljö-ocksåutan
mässigt rimligt i takt med omvärlden.att

Samtidigt kan det värt observera förutsättningarna föratt attvara att
leva till internationell uppgörelse koldioxidutsläpp naturligtvisupp en om
inte underlättas kärnkraften avvecklas. Det blir dåatt svårare klaraav att

internationellteventuella överenskomna utsläppsgränser.
Kostnaderna i form minskad produktionstillväxt mindreär attav av

uppnå de riksdagen fastlagda utsläppsmålen för kväve och svavel. Detav
beror bl.a. på idet många fall finns lämplig reningsteknik.att Kväveut-
släppen härrör också i utsträckning från trafiken och kan därförstor
påverkas det i någon större utsträckning får effekter näringsli-utan att på

konkurrenssituation. Istället slår åtgärder direktvets hushållen, vilketmot
emellertid för svårigheterandra sig.med

Trafiken och miljömålen

Det har hittills funnits starkt samband mellan ekonomisk tillväxt ochett
trafikens ökning. De årens snabba ökning privatbilismensenaste ärav
framförallt följd förbättrade ekonomiska förhållanden. Bilinnehaveten av
har ökat med 3% år under slutet 1980-talet. Efterfrågan påca per av

förväntas öka i framtiden.äventransporter
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miljöproblem.innebär ökadetransportsektornUtvecklingen inom
successivtluftföroreningarna ökat underharTransportsektorns andel av

minskat. Trafiksektornfrån andra källor harmedan utsläppenår,senare
energiförbrukningen. Dessför andel den svenskaockså stor avensvarar

°/0.50oljeförbrukningen uppgår till närarelativa andel av
effekterna diskute-negativaför motverka deMiljöpolitiska åtgärder att

olika Skärpta avgaskrav bedömsi flera sammanhang.för närvaranderas
fordonen.för enskilda Mångadekraftigt minskade kväveutsläppmedföra

inriktade just transportsektorn.miljöavgiftsutredningens förslag påärav
miljöavgifterutsläppskrav ochskärptaEffekten totala utsläppenpå de av

utbyggdalternativa Entillgången påi grad pådock högberor transporter.
för miljö-investeringar. Inomkollektivtrafik förefaller kräva stora ramen

kollektivtra-investeringar iökadeavgiftsutredningen bedöms behovet av
fram sekelskiftet,miljard tilltill minst kr. åri lfik storstäderna samtper

till 2,5 miljarder kr. år.konkurrenskraftigt järnvägsnätför ett per
Skattereformen innehåller förslag till koldioxidskatt. sin helhetbl. Ia. en

medföra beträf-skattereformen halvering ökningstaktenberäknas en av
koldioxid, utsläppen detta öka medfande utsläppen väntas trotsav men

2000jämfört8% fram till med år 1987.år
historiskt ekonomiskdet starka sambandet mellanMot bakgrunden av

därför i kombina-tillväxt kan starkare styrmedeloch ökade transporter
kollektivtrafik riksdagention komma krävas demed utbyggd att om av

för främst koldioxidmålen kväve, skall kunnauppställda ävenmen upp-
fyllas.

problemStabiliseringspolitiska

till deanpassningenpåredovisats byggerberäkningar attDe nyasom
lätt pekastörningar. Det dockärbetydande attprisrelationerna sker utan

förut-smärtfrittinteanpassningen går såmedförfaktorerpå att somsom
satts.

påpekaparalleller det belysandeärlångtgåendealltför attdraUtan att
i början på 1970-oljeprisetchockhöjningarnaefterhändelseförloppet av

tillbytesbalansproblem,inflationstaktvia ochbidrog, högDetalet. en
tid innandetfinns alltsålågkonjunktur. Riskeninternationell att tardjup

Därmed hotassituationen.tillsig denlönerpriser och nyaanpassar
ekonomin.sysselsättningen iresursutnyttjandet och

närkonsumtionen begränsat ävenprivata ärdenför ökaUtrymmet att
störningar begränsasstabiliseringspolitiskaVidfungerar väl.anpassningen

åstadkommaförsvårar möjligheternavilketytterligare,emellertid attdet
i Sverige. Där-kostnadsökningstaktenanpassningennödvändigaden av

ytterligare.konkurrenskraft försämrasindustrinsriskerarmed att
innebärkärnkraftavvecklingenföljerbränsleimportökadeDen som av

industrin måsteimportkonkurrerandedenexportindustrin och/elleratt
ilångvariga underskottinte skall uppståför detproduktionsinöka att

realiseraskunnaproduktionsökning skallsådanFörbytesbalansen. att en
elpriserna.de högautvecklas trotsindustrins kostnader gynnsamtmåste

reallönerförutsätter lägre ut.Det tasatt
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Anpassningsâtgärder

stigande elprisernaDe under 1990-talet påskyndar strukturomvandlingen.
riskerarDet leda till regionala eftersomobalanseratt med hög andelorter

elintensiv industri kan drabbas hårt.
Mot bakgrund de anpassningsproblem kan uppkomma har detav som

framkommit förslag subventionera elpriserna, främst for under-attom att
for elintensivalätta den industrin. Ur samhällsekonomisk synvinkel finns

dock uppenbara nackdelar frångåmed marknadsmässig prissätt-att en
ning. Om inte elpriset kostnaden för bygga elkraft kom-motsvarar att ny

förkostnaderna elproduktion avvika från prisdet användarnaattmer som
Konsekvensen blirmöter. elsparandet forblir lågt. Den elpris-lägreatt

nivån medför också det byggs näringslivsstruktur i Sverige påatt en
konstlade premisser. Till detta kommer elmarknaden måste regleras.att

finnsDet också de elpriserna bör justeras idagredanattsom menar upp
för tydliga signaler till företag och framtidahushållatt elpriser. Ettge om
framtvingat högre pris kan emellertid leda till förtida nedläggningar av
företag vid faktiskade elkostnaderna förmår tillräckliga överskott.som ge
Även de expansiva delarna industrin kan hämmas de konstlat högaav av
priserna och strukturomvandlingen försvåras.

förDetsamma gäller hushållen. Dessa visserligenär mindre känsliga for
elprishöjningar, eftersom elkostnaderna oftast bara litenutgör del deen av

Äventotala kostnaderna. i hushållde där elkostnaden priskäns-är ärstor
ligheten i allmänhet eftersomlåg förenatdet är med kostnaderstora att
installera andra värmesystem. Men subventioner riktas direkt tillsom
elkonsumtionen innebär risk for slöseri med i hushållssektorn.även

Ändå naturligtvisär det väsentligt finna förvägar underlätta denatt att
anpassning nödvändig elprisernaär gradvisnär stiger under 1990-som
talet. Men det långt ifrån självklartär det skall viaske elpriset.att

Regionala stöd och aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik,en
liksom direkta foretagssubventioner, bör kunna inslag i politik förvara en

underlätta anpassningen. Det också viktigtär tydligaatt spelregler läggsatt
fast så företag och hushåll kan bilda sig uppfattningatt framtidadenen om
elprisutvecklingen.
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offentliga sektorn9 Den

Utgzftsökningen har bromsats

samhällsekonomiskadenberoendeoffentliga sektorn starktärDen av
förekonomisk tillväxt skapasutvecklingen. Med god attutrymmeen

sjuk- ochi utbildningssystemen ochFörbättra kvalitetenochbygga ut ex.
hälsovården.

utveckling denoffentliga storlek ochsektornsSamtidigt påverkar den
offentlig högreåtföljs sektorekonomin. växandeövriga Dels ettaven

resursanvändningen ifor effektiviteten ochfår effektervilketskattetryck,
arbetskraft och andraoffentliga direktsektornekonomin. Dels dentar

tillväxtmöjligheterna idärför påi och inverkaranspråkreala resurser
ekonomin.delarandra av

denunderstryka delfinns emellertid också skälDet att storatt en av
förbetydelseoffentliga avgörandei sektorn ärproduktion sker den avsom

gällertillväxtmöjligheter. Detfor näringslivetsekonomin fungerar ochhur
infrastrukturen påochutbildningssystemetsjukvården,hälso- ocht.ex.

transportområdet.telekommunikations- och
utgifterna andel BNPoffentliga1970-talet ökade deUnder avsom

66,6% 1982.till rekordnivå44% 1970 påfrånmycket snabbt, enca
förbytts underi nedgångexpansionen brutits ochDärefter har en svag

1980-talet, diagramdelen av sesenare

Diagram 9.1 Offentliga 1970-88sektornsutgifter

Procent BNPav
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konjunkturinstitutet.Källor: Statistiska centralbyrån och
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År offentliga1988 uppgick utgifterna till 59,9% Eftersomde BNP.av
intäkterna i varit oförändrade under l980-talet, andelstor sett som av

offentligaBNP, har den sektorns finansiella förbättratssparande gradvis
1982.sedan Sektorn har under uppvisatde åren finansielltsenaste ett

4%överskott på BNP, diagram 9.2.ca av se

offentliga finansiella9.2 sektorns 1970-Diagram Den sparande 1988.Utvecklingen
inom delsektorer.

Procent BNPav

8- ------------------------------------------------------------------------------- u
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Källor: Statistiska centralbyrån konjunkturinstitutet.och

offentligaDen konsumtionen har vuxit börjanlångsammare sedan på
l980-talct. I takt med arbetsmarknadsläget förbättrades utgifter-kundeatt

för arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskas. lnom utbildningsområ-na
det har det varit möjligt utgifternasdra ökningstakt eftersomatt ner

Ävenbarnkullarna har minskat. på andra områden konsumtionenshar
ökningstakt reducerats.

har minskatInvesteringarna

Dessutom har i offentliganedgången de investeringarna bidragit till en
dämpning offentligade utgifterna. Neddragningar har skett både i denav

statligakommunala och sektorn. Vägbyggandet, för närmaresom svarar
tredjedel de statliga investeringarna, har minskat med närmareen av ex.

40% mellan 1970 och 1987.
Utvecklingen kan inte förklaras trafikvolymen minskat elleratt attav

inte funnitsdet behov till- eller förefallerombyggnader. Det iställetav som
investeringarna på dessa fått tillbakaområden stå i reduce-strävan attom

offentligade utgifterna.ra
Transfereringarna till hushållen har däremot ökat under l980-talet. Men
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vuxit ifrån 1970-talet,till skillnadtransfereringarna har ändå.totalade
till hushållen har kompenseratsutbetalningarnaökadeBNP. Detakt med

till industrin.minskning stödetsnabb avav en

/ninska under 1990-taletLlrç/f/tva/ic/elen kan även

demografiska utvecklingen.offentliga utgifterna påverkas bl.a. denDe av
effekter förBefolkningens sammansättning får efterfråganålder och på

offentliga tjänster, utbildning och barn- eller äldreom-olika typer av ex.
sorg.

offentliga utgifternas1990-talet bedöms de andel BNPSett helaöver av
från 62% 1990 till 58% 2000. Eftersomminska BNP år årkunna av ca

oförändrat förmö-samtidigt kontinuerligskattetrycket kanantas vara en
oñenliga förmögenhetske igenhetsuppbyggnad den sektorn. Denna gene-

utgiftsminskningen därförränteinkomster del beror påoch ettrerar en av
förbättrat tabell 9.1.räntenetto, se

och utgifter9.1 Den offentliga sektorn. inkomsterTabell
i priserBNP löpandeProecntuell andel av

1995 2000l990

Inkunrvlez
41,341,9 41.2Skatter

15,0 15.0Soeiallörsäkringsavgifter 14,8
2,53.75,1Räntor

4.2 4.14,2Ovriga inkomster
64,0 63.065,9Totalt

Untfljllw
Transfereringar

21,3 20,320,7till hushåll
9.710.3 10.3pensionervarav

Ovriga
5.36.0 5.1transfereringar

28,327.3 28.4Konsumtion
2,62,8 2,7Investeringar

5.3 3,2 1,4Räntor
60,9 57.762.2Totalt

3.1 5.23,7Finansiellt sparande
5.8 7,86,6Bruttosparande

modellkalkylen i kapitelEnligt
Källa: Finansdepartementet.

utgifter olikahälften offentliga sektornsden utgörsNära typerav avav
första1990-taletstransfereringar. andel BNP ökar något underDeras av

ekonomiska tillväxten, dels bl.a.förklaras dels denår. Det avav svaga
för arbetsskadeförsäkringen.stigandehöjda barnbidrag och kostnader

1,6%offentliga konsumtionen bedöms öka med år överDen settca per
fram till mitten 1990-perioden. dock något snabbare påhela Den växer

°/0Därefter oförändrad nivå, 28ligger den kvar på BNP. Dettalet. en ca av
fullenligt riksdagsbeslutet skall be-barnomsorgenutbyggnadenär av -

kräver ökadehovstäckning uppnås 1991 och äldreomsorgen resur-som-
början decenniet.i avser
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till vuxitinvesteringarna hör de områden långsam-offentligaDe som
investerings-negativa1970- 1980-talen. Nu denunder och väntasmast

1,5%investeringarna med år. Blandutvecklingen och växabrytas ca per
kollektivtrafikeninvesteringarna i och öka.bedöms transportnätetannat

Utgifterna snabbt efter år 2000stiger

Sammantaget offentliga utgifternabedöms alltså de andel BNPsom av
framkunna minska till sekelskiftet. Förutsättningen är dock den all-att

mänekonomiska utvecklingen blir god och de åtaganden görsatt nya som
Därefter finnsmycket begränsade. risk för utgifternaär andelatten som

börjar stiga särskiltBNP snabbt, gäller bit in decenniet.detta på Detav en
delvis pensionsutgifternahänger med stiger denäratt storasamman

kullarna födda 1940-talet i pension. Framföralltpå går beräknas emellertid
offentliga konsumtionensden andel komma öka mycket snabbt. Denatt

istiger några beräkningar, från 28% tillandel BNP, år 2000som av ca
37% år 2025. beror dels offentliga konsumtionennärmare Det på denatt

framförallt arbetskraftsutbudetökar, på förväntas minska. Enattmen
konsekvens offentligadetta den sektorns andel den totalaär attav av
sysselsättningen ökar tidigare. offentligaän Därmed ökar också demer
utgifterna andel BNP.som av

betydelseProduktivitetens

ekono-beroende denutveckling dock mycketoffentliga ärsektornsDen av
redovisats påbedömningar byggeri övrigt. Demiska utvecklingen ensom

produktivitetsutveckling i näringslivet. Med sämreförhållandevis god en
tillväxt stiger denekonomiskdärmedproduktivitetstillväxt och --

9.2. Omtabellsnabbare,utgifter andel BNPoffentliga sektorns sesom av
ökningstaktvilket°/0 år ärproduktiviteten stiger medbara 1 sammaper -

utgifternas andeloffentliga1989 stiger de1987-mellan åren avsom -
70% 2025.till årBNP över

produktivitetsutveckling i nä-1990-2025. lOffentliga utgifter9.2 procentsTabell
ringslivet

priseri löpandeBNPProcentuell andel av

2025År 2010200019903 1995

38,432,028,527,526,5konsumtionOffentlig
2,82,93,03,03,0investeringarOffentliga

14,913,011,111,0 11,1Pensioner
15,215,6 15,416,015,2transfereringarOvriga
71,363,358,357,755,7utgifterSumma

förnationalbudgetPreliminärfrånhämtadeutgifterna för 1990offentliga äraDe
1990PNB.
Källa: Finansdepartementet.

ekonomisksnabbare medTransfereringarnas andel BNP ökar en svagav
pensionsutbetalningar-pensionerna blirtillväxt. Eftersom värdesäkradeär

ekonomin.tillväxt ivid lägre realandel BNP, högreräknade av enna, som
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Även jämfört huvudalterna-transfereringsutgifterna stiger medövrigade
studiebidraget,barnbidraget ocheftersom del dessa,tivct antasav ex.en

oförändrade.realtvara
marginellt snabbare.baraKonsumtionens andel BNP ökar däremotav

i motsvarande gradproduktivitetstillväxtenföljd den lägreDet är atten av
i offentligadeni näringslivet och därmedreallönetillväxtenminskaantas

ochoffentliga lönekostnadermedför i sin den sektornssektorn. Det tur att
blirutgifter lägre.därmed

offentlig sektorreformerBehov iav
framstår alltsåi offentliga sektorndenfinansiellaDet utrymmet som

antalet äldresikt. OrsakenSärskilt detta på längre ärgällerbegränsat. att
pensionssyste-i förstabelastningen på handocksådärmed ökarökar och

förvän-i offentlig sektor kansysselsattaantaletTill detta kommer attmet.
decennierna 2000-arbetskraften första påunder deöka snabbare äntas

talet.
utgifternaoffentliga andelintemöjligt öka deskallOm det att somvara

definna användamellan vägarstår valetBNP attatt gemensammaav
produktiviteten ellereffektivare ökasättpå attattettresurserna --

transfereringar.offentliga tjänster ochutbudetbegränsa av
förutsättningarnaproduktivitetsutveckling förbättrasgodMed atten

offentliga tjänsteutbudet. Expertgruppenistandard detbibehålla dagens
flertal studierpubliceratekonomi ESO haroffentligstudier iför ett

produktivitet.offentliga sektornsrörande den
inomnegativ produktivitetstillväxtiblandvisar påDe svagen --

försiktighet i tolk-betydandebelysts. Ende områdenmerparten somav
flertaletExempelvissin beaktarpå plats.resultat dockdessa ärningen av

kvalitetsförbättringar i deneventuellaövertygande sättstudier inte på ett
offentliga verksamheten.

förrollorganiserad spelar inte baraoffentliga sektorn ärHur den en
offentliga sysselsättersfären. Den sektorneffektiviteten inom den egna

produktivitetarbetskraften.totala Desstredjedel denungefäridag cn av
välståndsutvecklingen iinflytande totaladenavgörande pådärmedhar ett

Åtgärder effektiviteten i offentligsyftar till förbättrasamhället. attsom
ekonomiska politiken.viktigt inslag i dendärför utgörasektor bör ett

transfereringar-offentligainnebar1980-talet deUtvecklingen under att
offentligakonsumtionen. Deoffentligadenbetydligt snabbare änstegna
förefallertillbaka.följd fått Detståunder årinvesteringarna har en av

investeringar,utgifter områdeninomvarit lättarehaalltså att somspara
transfereringssyste-kollektivet, iändrabbar helanedskärningarnadär

utvecklingsådanurskiljbara Envissadirekt drabbar grupper.men som
offentligasamhällsekonomin och denforrisker bådeemellertidinnebär

servicen.
finns andradettransfereringsutgifterna stiger snabbtFörutom pro-att

utformade.transfereringssystemen ärmed hurhängerblem sammansom
människors beteende. Iblandolika visTransfereringar påverkar på många

förnegativa samhälls-de kan ocksåeffekter önskade,dessaär varamen
ekonomin.
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detta sammanhang kan räcka med de effekternaI det samladenämnaatt
för arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och förtidspensio-systemenav
företagens motiv för förbättra arbetsmiljöernapå både på deochattner

återinträdaberördas benägenhet på arbetsmarknaden. Genom påatt att
arbetslinjen individer fådetta område återupprätta kan berörda ett

liv samtidigt samhällsekonominbättre helhet kan betydan-görasom som
de vinster.

Otvivelaktigt finns ekonomiskadet alltså goda för reformerargument
strukturförändringar inom offentliga finnsoch den sektorn. Men ocksådet

förekonomiska förnyelse offentligaandra skäl talar denän rent som en av
verksamheten.

idag finns inomDe köer vissa områden sjukvårdenpå ochsom om-
orättvisor sikt minska förtroendetskapar lätt och kan på för väl-sorgen

färdssystemet. Resursstarka kan undkomma köerna attpersoner genom
privat sjukvård eller anlita privataköpa dagmammor. I samhällsdebat-tex

valfrihetockså bristen på i offentliga framhållitshar den sektornten som
för förnyelse.behovetargumentett av

reform för hälso- och sjukvårdenEn

olika bilagor till långtidsutredningenl diskuteras föråtgärderett attpar
reformera offentliga sjukvårdenden sektorn. Hälso- föroch storsvarar en

offentliga därfördel den verksamheten. Det naturligt välja justär attav
för fördjupad diskussion principer för förnyelse offentli-den denen om av

sektorn.ga
bilagorna jämförelse sjukvården olikal görs mellan hälso- och ien av en

diskuteras sjukvårdenländer och hur hälso- och i Sverige skulle kunna
effektiviteten iutvecklas. Utgångspunkten dels användningenär att av

förbättras,skall dels valfriheten skall öka. Avgörande ärattresurserna
sjukvårdens organisation utformasockså likaså god och vårdattatt en
åt alla.garanteras

Om den modell diskuteras i bilagan till förhållan-svenskaöversättssom
den skulle det kunna innebära primärvården gradvis frånkopplas lossatt
landstingen. Primärvårdsenheter ägda kommuner landstingocht.ex.av

privataskulle konkurrera läkare företagshälsovård.med och Medborgarar-
själva välja vilken primärvårdsenhetskulle vill sigde användana av.

för patienternasDenna skulle hand vidare remitte-ansvaret att ta om
ring till sjukhus- specialistvård.och

skede skulle sjukhus- specialistvårdenI även och kunna öpp-ett senare
för ökad konkurrens. skulleDet också tänkbart försäkrings-attnas vara ge

kassan ökad betydelse. Ersättningen till primärvårdsenheterna skulle ex.
administreras försäkringskassan.kunna Precis idag emellertidkanav som

sjukvården finansierashälso- och sjukförsäkring.med allmänen
skisserade reformenDen hälso- sjukvården försökoch draär ett attav

från offentligtdet bästa såväl marknadsmässigtnytta ett styrtav som
Erfarenheter liknande blandsystem finns i flera andra länder.system. av

förefaller iDe huvudsak goda.vara



ekonominiSparandet10

sparandemed lågtProblemen ett

1982- 1983 deni ekonomin har ökat sedan dåsparandettotalaDet
början 1970-talet Sparandetinleddes i på bröts. ärnegativa trend som

vid början l970-talet. låga sparandetfortfarande Detlägre ändock av
samhällsekonomiskt i flera avseenden. I grunden hand-problemutgör ett

for framtiden.för lite"det sättslar att resurser avom
konsu-i princip användas på två de kanTillgängliga inkomster kan sätt;

realt sparande, dvs inves-sparande då bådeMedeller avsessparas.meras
fråninnebär alltså avståfinansiellt sparande.och Attteringar, attspara

tillfälle.förmån foridag tillkonsumtion ett senare
kapitalbildningen i ekonomin lägreinnebär"for lågt" sparande ärEtt att

konsumtionsmöj-väl/ärdssynpunkt innebär detönskvärda. Urdenän att
blir mindre kundeframtida generationer defor änligheterna vara.annars

eller annorlunda uttryckt,finansiella sparandetDärtill det lågautgör -
problemstabiliseringspolitiskt eftersom detkonsumtionenden höga ett-

alltförefterfrågeläget till snabb kost-och därmedbidrar till det höga en
ekonomin.nadsutveckling i

ekonomi varierar konjunkturcy-inaturligt sparandet överDet är att en
lågkonjunkturinkomster ivilja lägrekan kompenseraHushållenkeln. en

heller något problemsitt sparande. Det knappastned på ärmed draatt
igeneftersom sparandet bör ökasamhällsekonomisk synpunkt, närfrån

konjunkturen vänder.
strukturellalåga sparandet harkan det detbekymmersamtMer vara om

ekonomiskafinns snedvridningar i detdvs detorsaker, systemetom
Mycket tyder på sålägre sparande.upphov till attpermanentettsom ger

i Sverige. Ett exempelfallet låga hushållssparandet ärvarit med dethar
reformeras missgynnar sparande och görskallDetskattesystemet. som nu

kapital.billigt belånatdet ägaatt

sparande kan ökaHushållens

10.1. Sparandet hardiagramidag mycket lågt,Hushållens sparande är se
decenniet detSärskilt slutet harminskat hela l980-talet.under mot av

negativt.kraftigt blivitminskat och till och medfinansiella sparandet
skuldsättning.sinhar med andra ord ökatHushållen
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HushållensDiagram 10.1 nettosparkvot 1970- 1989

disponibel inkomstProcent av

81 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1980&#39;i 11955

Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

finns flera Förklaringar tillDet nedgången i det finansiella sparandet. En
lågkonjunkturen i början försöktehushållen under 1980-taletär att av

fallande realinkomster konsumtion.kompensera låna till Enattgenom
förklaring många hushåll sin skuldsättningär valde ökaatt attannan

ytterligare för kreditermarknadennär avreglerades 1986.
Mycket tyder på det totala hushållssparandet ökakommeratt attnu

1990-talet. befolk-under Det normalt den yrkesverksamma delenär av
ningen och den tioväxer under de åren. Förstnärmastemestsom sparar

decennium in ZOOO-talet,något på då de kullarna födda 1940-taletpåstora
befolkningsutvecklingeni pension, negativ effektgår väntas påen

hushållssparandet.
.skattereg/erna förhållandevisDe det dyrare låna eftersomgör deattnya

sänkta marginalskatterna innebär låneräntorna dras skat-lägreatt motav
torde positiv effekt finansiellaDet på hushållens sparande.tesatser. en

Å sidan skattereformen förväntasandra kan få negativ effekt påen
i fritidshus.hushållens reala sparande hem och nettoeffekten blirVadegna

inte självklart, långtidsutredningen viss positivär räknar medmen en
effekt på hushållens totala sparande.

inga förändringar iOm sker privata pensions-ATP-systemet kan det
finns försparandet också komma öka. Idag tak inkomstgrundadatt ett

ersättning i ATP-systemet motsvarande 7,5 basbelopp. medl takt deatt
inkomsterna stiger, alltfler får inkomsterreala och överstiger dettasom

flertak, troligt väljer pensionssparaär det också privat.att att
reala disponibla inkomsternaDe ökar under 1990-talet. långtidsutred-I

ningen bedöms reala disponibla inkomsterna framde öka med 2,5 årper
förtill år 2000. talar ocksåDet ökat hushållssparande. Sammantagetett

medför bedömningardessa hushållens nettosparande andelatt som av
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disponibel inkomst förbättrasnettosparkvot från -1,4% 1990 till- -
°/0knappt 2 år 2000.

Eftersom det reala hushållens investeringarsparandet i hem ochegna-
fritidshus bedöms uppgå till 0,5% disponibladen inkomstenca av-

förbättradedet hushållssparandet uppgång i finansiel-detmotsvaras av en
sparandet, diagram 10.2.se

Diagram 10.2 Hushållens 1980-2000nettosparkvot

disponibelSparande i procent inkomstav
5-1 " ""

I Totalt
4-- -------------------------------------------- -- El Realt

FinansielltEl3- ......................................... ..

2 . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 1985 1990 1995 2000

Utvecklingen fram tillAnm: 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

sparandeFöretagens

investeringar finansielltFöretagens bruttosparande ochsumman av-
kraftigt förstasparande under hälften från1980-talet, omkringsteg av-

% till 14% första1,6 drygt BNP. kan i förklaras1 Det hand den storaav av
vinstuppgång skedde 1982åren 1983 i samband devalveringar-medsom -

Därefter har investeringarna vuxit Eftersnabbt. 1985 har emellertid dena.
icke-finansiella företagen ökat sin skuldsättning vilketmarkant, bl.a.

omfattande direktinvesteringarhänger med aktieköp ioch utlan-samman
det.

reala investeringarna,Företagens sparande, dvs. bedöms iöka med
genomsnitt år förefalla1,4 under 1990-talet. Det kan lång-per vara en

investeringarnatakt och minskar faktiskt något andel BNP.sam som av
Utgångsläget åren 1988- 1990 emellertid investe-utgör påtoppen en- -
ringskonjunktur. Samtidigt bedöms finansiella förbättrasdet sparandet

perioden. företagensSammantagetunder bruttosparande andelär som av
ungefär lika högt år 2000 1990,BNP tabell 10.som se
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10.1 sparandeTabell Företagen.Inkomster och
i priserandel BNP löpandeProcentuell av

1990 1995 2000

20,7 20,5 22,5Inkomster
Utgifter 26.6 25.2 26.9

2,4 3,2 3.5Skatter
investeringar 12.314.5 12,7
Ovrigt 9,7 9,8 10.7

Finansiellt -5.9 -4,7sparande -4,4
8,7 7.6 8.3Bruttosparande
3.3Nettosparande 2.7 3,6

kapitelEnligt modellkalkylen i
Källa: Finansdepartementet.

Qâêntliga sektornSparandet deni

inkoms-offentliga finansiella skillnaden mellansektorns sparandeDen -
kraftigtutgifter förbättrats sedan 1987. Det samlade under-och harter -

i7% 1982i offentliga sektorns budget på BNP har väntsskottet den ca av
decenniet 4% BNP,slutet motsvarande näraöverskott motett av av se

diagram 10.3.

Diagram 10.3 Offentliga utgifter och inkomster 1970- 988

BNPProcent ov

70-

65-

60-

55-

5o

450

40 1§8oF 1 I 1§8§. v I. . .. . 19751970

finansdepartementet.ochcentralbyrånStatistiskaKällor:

heltingången till 1990-talet med andra ordvid ärUtgångsläget ett
utveckling framöver dockbörjan. Sparandetsvid 1980-talets äränannat

utvecklingen i övrigt. Videkonomiskadenstarkt beroende svagenav
produktivitetsökningi scenariot med lågekonomisk tillväxt som en --

försämrasutgifternas snabbare. Därmedoffentliga andel BNPstiger de av
också sparandet.
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oförändradbli iutgifternas andel BNP kanoffentliga stort settDe av
seklet, kan denin på detDärefter, särskilt bit1990-talet.under nyaen

förhållande tilli BNP.stiga snabbtkonsumtionen kommaoffentliga att
utgifternapensioneras ökar1940-talet ävenfödda påkullarnadeNär stora

utgifter i detoffentliga sektornsSammantaget kan denpensioner.för
60%till år55% 1989stiga från änperspektivet kommalängre att merca

i näringslivet uppgårproduktivitetstillväxtenförutsättningunder2025. att
tabell 10.2.2% år,till seca per

Huvudalternativet1990-2025.utgifter10.2 OffentligaTabell
priseri löpandeandel BNPProcentuell av

Är 20252000 201019951990

36,327,9 30,727.226,5konsumtionOffentlig
2,4 2,02.73,0 2,9investeringarOffentliga

11,311,010,6 10,111.0Pensioner
13,515,8 15,2 14,515.2transfereringarOvriga -

58,7 63,156,056,555,7utgifterSumma

förnationalbudgetfrån Preliminärför 1990 hämtadeoffentliga utgifterna äraDe
1990PNB.
Källa: Finansdepartementet.

till skattereformen bedömsfram hänsynskrivs medNär skatterna tagen
offentligaoförändrat.bli i DenBNPandelskattetrycket stort settsom av

1990-finansiella överskott underuppvisadärför kommakansektorn att
°/0.Efter åri 1980-talet, 3,5storleksordning slutettalet casom avsammaav

försämring trolig.successiv2000 dockär en
till ii ekonomin uppgåbruttosparandet kunnabedömsSammantaget

ungefär i nivå med 1980-talet,17% BNP. Det ärgenomsnitt menca av
tidigare.väsentligt lägre än

flerapå osäkra antaganden. Det ärbedömning dockbyggerDenna ex.
tilli sig lederförmögenhetsuppbyggnadoffentligeventuelltänkbart att en

utlandsinvesteringarföretagensBedömningenutgifter.offentligaökade av
faktum totaladetTillsammans detosäker. medmycketockså attär spa-

särskilda kanåtgärderförsärskilt högt talar dettainteändå ärrandet att
för stimulera sparandet.behövas att

sparandeoffentligtellerPrivat

finansiellt överskottvisaalltså kommaoffentliga sektorn kan ettDen att
ekonomin sparandet bör ske.ifrågan1990-talet. Detunder reser om var

offentligai sektornförmögenhetsuppbyggnad denalternativ tillEtt en
skattetrycket.sänka1990-talet ärunder att

effektivitet i ekono-förväntas medföra högreskattetryck kanEtt lägre
förbättras. Skatte-produktivitetenArbetskraftsutbudet kan öka ochmin.

inter-ökadvilket medsig i omvärlden,detocksåskulle närmatrycket en
nödvändigt.bliintegration kan kommanationell att

förenat fördelar. Ommedemellertid inte enbartskattetryck ärlägreEtt
högreinteoffentliga sektornisparandet den ettlägre motsvarasdet av

förknippadeförvärras problem ärdeprivata sektorni densparande som



78

Överhettningenmed det låga idag.sparandet i ekonomin skulle förstärkas
bidra tilloch därmed högre inflationstakt. Om nedgången i sparandeten

blir varaktig bidrar tilldet långsammare kapitalbildning och därmeden
ekonomisk tillväxt välfárdsutvecklingsämre och för framtida generatio-

ner.
Problemen med den sparandeminskning inträffa i börjanväntassom av

2000-talet, andelen pensionärernär ökar snabbare, skulle kunnaockså
accentueras.

offentligtlägreEtt sparande måste alltså kompletteras med åtgärder som
bidrar till högre privat sparande. Mot denna finnsbakgrund skäldetett att
diskutera förändringartänkbara i pensionssystemet i riktning ettmot
premiereservsystem.

finnsDet emellertid förknippadeandra problem med den nuvarande
utformningen pensionssystemet effekternaän på sparandet. sådantEttav

ATP-avgiftenär har karaktären skatt kopplingen varjemellan vadatt av -
individ betalar in fåroch begränsad.är Medan ATP-avgiften direktärut
proportionell inkomsterna förmånernaär reglerade, dels taket,mot genom
dels de sk och 30-års vid intjänande15- reglerna pensionspoäng.genom av
Denna skatteandel kommer dessutom vidöka tillväxt i ekonomin ochatt

gradvis flernär allt överskrider l5- och 30-årsgränserna,personer som en
följd ATP-systemet sitt fullfunktionsstadium.nårattav

framtidaFrågan då hur pensionssystemetär det utformasskulle kunna
för bidra tilldels högre minskasparande, dels de negativa effekteratt ett

följer höga pensionsavgifter skattekaraktär.som av av
möjlighetEn låta taketär på 7,5 basbelopp vid utbetalningatt av

pensioner ligga Vid tillväxtkvar. real i ekonomin kommer ATP-syste-en
då gradvis karaktären utvidgat folkpensionssystem. Enmet att ettav

utveckling tillsådan borde leda ökat privat kollektivt individu-ellerett -
ellt pensionssparande.-

fördelningspolitiskUr synpunkt viktigtdet möjlighet tillär komplet-att
pensioner erbjuds likartadeterande med villkor till alla medborgare. Un-

förutsättningder privata pensionspremiernade fonderas leder det tillatt
förbättrat i ekonomin.sparandeett

möjlighetEn slopa deär 15- och 30-års reglerna, liksomattannan s.
itaket ATP-systemet, så avgifterna i mindre utsträckning har karaktä-att

skatt. Det blir då lönsamt för enskilda individer sinabetalaattren av
pensioner på det idag i privatasätt deär Ensystemen.samma som
förutsättning för detta skall likvärdigt med privatadeatt system vara

pensionsavgifterär de betalas in fonderas så blirdetsystemen att attsom
tillräckligt i ekonomin.högt sparandeett

troligtDet också genomsnittligär högre pensionsålder medföratt etten
förbättrat isparande ekonomin några andra ändringar i ATP-görsutan att

pensionsålderMed högre minskar pensionsavgifterna ochsystemet. en
arbetskraftsutbudet medförökar. Detta förvärsarbetandedenatt genera-
tionens reala disponibla inkomster stiger, vilket skulle tillkunna leda ett

iökat sparande ekonomin.
Avslutningsvis finns det skäl påminna valet mellan högtatt att ettom

offentligt privateller sparande också fördelningspolitiskär fråga. Det ären
väsentligt sparstimulerandede genomförsåtgärder tillhänsynatt tarsom
detta.
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välfärdenaspekter påVidarell

1980-talezunderUtvecklingen

rika blevdecennium då deibland i debattenbeskrivs1980-talet ettsom
särskilt angelä-därförframstårfattigare. Detfattiga blevderikare och som

välfärden ochhurfaktiskt hänt;vadanalyseranärmareattget som -
utvecklats.välfärden harFördelningen av -

Jämfört medl980-talet.underhar ökatekonomiskaHushållens resurser
inkoms-utjämningenförefaller70-talet1960- ochutvecklingen under av

diagram 1.1.ldock ha avstannat,terna se

1980-1987.19781967, 1975, ochinkomstfördelningeniOjämnhet11.1Diagram
år0-74Personer

förGini-koefficient
inkomststcndord

0.30-

0.28-

0.26-

0.24-

0.22-

0.20-

O.18- ---------------------------------------------------------------------------------

o15 ............................................................................... ..

0.14- ---------------------------------------------------------------------------------

112. ............................................................................... ..

0.10 ... .... ... ... .r . . 199019851980197519701965

där0 och lvarierar mellanfördelningsmåttGini-koefñcienten är ettAnm.: som
fördelning.jämnhelt0värdet angeren

1967-1987,förmögenhetsfördelningenInkomst- och1990.Källa: K.Jansson.
Långtidsutredningen 1990.19tillbilaga
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Diagrammet visar fördelning inkomststandarden under periodenav
1967- 1987. Mätt på detta utjämnadessätt inkomsterna relativt kraftigt
från mitten 1960-talet fram till slutet l970-talet. Inkomstskillnader-av av

10%mellan de högst respektive lägst avlönade minskade, för-medanna
delningen inkomster i de mellanliggande skikten relativt stabil.av var

Vad hänt under 1980-talet framförallttycks de med allrasom attvara
Århögst inkomster dragit ifrån övriga. 1981 svarade de °/0 inkomstta-l av

hade de högsta inkomsterna för 2,4 % den totala inkomst-garna som av
Sex år hade deras stigitandel till 3%. finnsDäremotsumman. senare

ingen itendens riktning, dvs. låginkomsttagarna förefallermotsatt inte ha
efter.släpat
inkomstskillnadernaAtt har ökat beror bl. på ökad lönespridning. Deta.

troligen förär uttryck lönesättningen blivitett att marknadsstyrd. Enmer
indikation på detta är löneglidningen utgjortatt större andel deen av
totala löneökningarna under 1980-talet än vad de gjorde under l970-talet.
Det överhettade läget på arbetsmarknaden under slutet 1980-talet tordeav
ha bidragit till denna utveckling.

Det är värt ökningen i de disponibla inkomsternaatt notera att under
1980-talet framförallt beror på iuppgång antalet arbetade timmar.en
Under föregåendenärmast decennier har disponiblade inkomsterna ökat

den genomsnittliga arbetstiden kontinuerligttrots att minskat. Efter 1983
har efterreallönen stigitskatt med 8%, medan disponiblade inkomsterna
stigit med än det dubbla, 17%.med Det beror i utsträckning påmer stor

transfereringarna till hushållen har ökat.att Men det beror också på en
iuppgång medelarbetstiden. Naturligtvis har det andra konsekven-senare

för välfärden än inkomstökningmotsvarande varit följdser om en av
högre produktivitetstillväxt, diagram 1.2.lse

Diagram 11.2 Reallön timme efter skatt och hushållens disponibla inkomsterper
1974-1990

Index
1985 örs priser
120- ............................................................................... .

pisponibel /
inkomst115- .................................................. ..

110-

105-

100

95-

90
1975 1980 1985 1990

KäI/or: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och
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förmögenhetsfördel-förändringar isplittrad det gällerBilden närär mer
ojämnt fördelade.blivitförmögenheterna hatycksningen. Allmänt mer

föll i underfastighetspriserna realabland påberorDet termerannat att
kraftigt ochsamtidigt1980-talet börskursernaförsta hälften stegsomav

till rikaste hushållen.dekoncentrerataktieägandet är
Ändå blivitför rikaste hushålleni statistiken definns inget stöddet att

2% rikastel°/0de ellerförmögenhetenandel ägsrikare. Den som avav
ojämnheten tycksFörklaringen till ökadedeninte ökat.hushållen har

1980-alltfler sig underhushåll skuldsattmedistället hänga attsamman
nettoförmögenhet.redovisar negativdärmedtalet och en

ojämntförefaller blivit någotsåledes haekonomiskaDe merresurserna
1960-betydligt jämnare underfortfarande änfördelade, de är t.ex.men

medfört de ställdainte heller ha sämstUtvecklingen tyckstalet. att grup-
fått det sämre.perna

Full sysselsättning

kraftigundvikalyckatsfrån andra länderSverige till skillnad mångaAtt en
frånden1980-talet, och sedan reduceraunderi arbetslöshetenuppgång en

vid bedömningfaktorernaviktigasteförhållandevis nivå, delåg är enen av
välfärden, diagram 11.3.seav

långtidsarbetslösaoch andel11.3 ArbetslöshetDiagram
skalanhögraarbetslösaandelskalanarbetskraften vänstraProcent resp. avav

Andel
procentlProcent

-3040W
3.5-

-253.0-

2.5-

-202.0--

1.5-
/

Iöngtids-AndelLo. I ........ orbetsloso
O5.___/.

........................................................................ ..

100.0 . .. .. . .. . .1 . .. .T . . 19901985198019751970
arbetskrafts-imätmetodomläggningpå1986berortidsseriernai avBrottet enAnm.:

undersökningarna.
centralbyrån.StatistiskaKälla:
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flertal länderI andra har den höga arbetslösheten till fattigdomlettett
marginalisering föroch innebärArbetslöshet välfärds-stora grupper. en

förlust i flera avseenden. Samhällsekonomiskt innebär den allaatt resurser
inte utnyttjas fullt enskildeFör den medför inteden bara inkomstbort-ut.
fall också risker för socialökade utslagning, sjukdom och ohälsa.utan

välfärdsaspekternaMen på arbetsmarknaden integäller bara den väl-
färdsförlust drabbar de arbetslösa. En hög arbetskraftsefterfrågan ochsom

valfrihetenlåg arbetslöshet ökar på arbetsmarknaden möjlig-och därmed
heterna påverka sin inkomst. En stark arbetsmarknad innebär ocksåatt en
maktförskjutning till Förmån.arbetstagarens tillfäl-Det är knappast någon
lighet arbetsmiljöfrågorna fått ökad aktualitet under deatt t.ex. senaste
åren.

Ökad utslagningfrân arbetslivet

finns emellertidDet oroande tendens det gäller utvecklingennär påen
arbetsmarknaden under 1980-talet. stigande sjukfrånvaronDet denär och

i förtidspensioneringar.uppgången antalet Det ohälsotalet ersattas.
från sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkringdagar förtidspensioneroch i

relation till sjukförsäkradeantalet har ökat frånmed lO dagar årper
början 1980-talet till 48,3 dagar år.av per

Diagram Ohälsotalet11.4
för sjukfrånvaro,Antal dagar förtidspensionarbetsskadaoch i relation tillersatta

sjukförsäkradeantalet

50-

45

40-

35-

30. ............................................................................... ..

25 . . . . . r1975 1980
Källa: Riksförsäkringsverket.

finns iDet huvudsak bidragande tillorsaker den ökade utslagningentre
från arbetslivet. förstaFör det kan förändringdet ha skett praxis ien av
bedömningen arbetsskador. För det andra har den ökade sysselsättning-av

under 1980-talet fört sigmed sjukriskmed hög kommit inatten grupper
på arbetsmarknaden och därmed i sjukförsäkringssystemet. Sverige har
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internationellt mycket högt arbetskraftsdeltagande. Många desett ett av
långtidssjukskrivna i iställetgår hade andra länder helt stått utanförsom

arbetsmarknaden.
tredje delförklaringenDen välfärdssynpunkt.är alarmerandemer ur

framgårSom diagram kvinnorna för15.5 står uppgångenmerpartenav av
Åri förtidspensioneringar.antalet 1979 kvinnornas sjuktal i nivå medvar

idag 30%det högre. Vad observeras i statistiken förmännens, är som nu
arbetsskadeiörsäkring, sjukfrånvaro förtidspensioner effekteroch kan vara

kvinnligt förvärvsdeltagandeökat början 1970-talet,sedan påettav se
diagram ll.5.

Diagram förtidspensioner11.5 Antal nybeviljade

Tusentol

28- ---------------------------------------------------------------------- u, ------ --

10 I I 1 I I I T 71970 1975 1980 1985 1990
Källa: Riksförsäkringsverket.

iMånga kvinnor hamnade arbeten i orsakat förslitnings-längdensom
sammanställningar ligger tillskador olika diagnoser grundm. m. av som

för förtidspensioneringar visar sjukdomar tilldet just relateradeäratt
för den ökningen.muskelsystemet står allra störstasom

indikatorer fysiskaAndra med anknytning till psykiska och hälsanden
förbättring hälsotillståndet.tyder dock på långsam Ettdet allmännaen av

ofta hälsotillståndet,ganska mått beräknadeanvänt, på ärgrovtmen
dödsrisker i olika åldrar. Sett period stadigtlängre har dessaöver en

påtagligtminskat, särskilt har detta varit för barnadödligheten.
decenniet förväntadehar också den livslängden ökat medDet senaste

för kvinnor. livsläng-och halvt år både och Den längrenästan mänett ett
flersamtidigt inneburit fler pensionärerden har år med god hälsa. Allt

friskare;lever alltså längre och liv.ett
utvecklingohälsotalets under 1980-talet avspeglar således troli-Det s.

försämringinte motsvarande hälsan.;gen en av
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Fördelningspølitiskautmaningar

ekonomisk utvecklingMed god under 1990-talet ökar möjligheterna atten
Förbättra välfärden i vid mening.

förUtrymme ökar såväl privat offentlig konsumtion vård,som om--
utbildning. Förutsättningaroch skapas för offensivockså miljöpo-sorg en

litik.
Sambandet i riktning.går också Mycket det läggs in i demotsatt av som

icke-ekonomiska aspekterna välfärd viktiga förutsättningar förärav en
samhällsekonomiskgod utveckling. utbildningensDet kan gälla kvalitet
omfattning, psykiska fysiskaoch den och hälsan osv.

inte självklart ekonomiskDet är dock tillväxt medför välfärd.ökadatt
Tillväxt innebär ökad miljöförstöring försämrar förutsättningarna försom
framtida generationer. Det kan också produktivi-så snabbattvara ex. en
tetstillväxt, till följd teknik införs eller rörlighetökad arbets-påattav ny

medför frånmarknaden, utslagning arbetslivet och sociala förproblem
vissa grupper.

Ekonomisk tillväxt innebär alltså inte automatiskt välfärd.högre Fören
välfärd aktiv fördelningspolitik.ökad åt alla krävs finns därförDeten en

anledning peka i ekonomiskapå drag den utvecklingen under deatt
kommande decennierna kan fördelningspolitiken förutsätta pröv-som
ningar.

gradvisEtt sådant drag det ökadeär beroendet omvärlden mins-att av
för självständigkar ekonomisk politik och därmedutrymmet utrym-en -

för fördelnings- och socialpolitik i hög grad avviker från andramet en som
länders.

Ett samarbete med EG-ländernanärmare och ökad rörlighet överen
för arbetskraftgränserna kan det fast vidgöra svårare hålla dent.ex. att

solidariska lönepolitiken.
Låglönegrupperna i Sverige har relativt högre löner i mångaänsett

länder. friandra En helt arbetsmarknad kommer förunderlätta svenskaatt
företag rekrytera arbetskraft utomlands, samtidigt kanatt det göra detsom

Ökadejusterasvårt lönerna i dessa sektorer. möjligheter tillatt etable-upp
ringar i utlandet förstärker utvecklingen. Det bör dock betonas effekter-att

på arbetsmarknaden närmare samarbete med EG totaltett settna av
bedöms bli små.

Det också viktigtär understryka integrationen inte innebär någotatt att
Ökadfundamentalt kapitalrörlighet medger möjlighetredan förnytt. en

låglöneföretag etablera sig i utlandet. Via handeln begränsas ocksåatt
möjligheterna ha omvärlden oberoende lönepolitik.att en av

Inte heller innebär den ökande integrationen lönestrukturen heltatt
Åtgärdermåste till omvärldens. för utjämna skillnader iattanpassas

produktivitet, utbildningssatsningar för lågutbildade, kant.ex. utrym-ge
för jämnare lönesättning inhemskapå den arbetsmarknaden.me en

Bland EG-länderna idagråder skillnader i socialpolitiken. Enstora
integrationnärmare med dessa länder betyder därför inte socialpoliti-att

utformasken behöver på något särskilt Svårigheten isätt. består snarare
ha skattetryck och skattesystem i alltför utsträckningatt ett storsom

avviker från omvärldens.
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ll till EG-integra-emellertid direkt kopplatproblemheller detta ärlnte enlli följdskattepolitikför redan begränsat,tion. Utrymmet är som enen egenl
tjänster omvärlden.utbytet och medökadedet av varorav

iför högre skattetryck öka skatternakan störreUtrymmet ut-ett om
skattereformutformas i i densträckning omvärlden. Huvudragensom

genomföras l990-talet med deunder överenstämmerkommer attsom
industriländer.förändringar gjorts i rad västligasom en

välfärdensyftar första tillSkattereformen i hand öka attatt genom
fördelningsmässiga effekternaförbättra effektiviteten i ekonomin. De av

iuppskatta idag. De hög grad beroendeskattesystemet svåra ärär att av
företag sig till de reglerna.hur hushåll och anpassar nya

för relativt strukturomvandling under l990-talet.talar snabbMycket en
produktion,innebära kunskapsintensiv medan deökadDen väntas en

kapitalintensiva industrin minskar i betydelse. Denna omställ-delarna av
existerande regionala Struk-riskerar förstärka obalanser.ningsprocess att

rörlighet utbildningarturomvandlingen på mellan yrken, ochökar kraven
regioner.

geografisk yrkesmässigförmågan till ochsärskilt problemEtt är att
varierar olika på arbetsmarknaden. Mycketanpassning mellan grupper

justkraven kommer ställas på depå detyder största attatt grupper som
utbild-gäller speciellt äldre med lågförutsättningarna. Dethar de sämsta

fördelningspolitiskVuxenutbildningen får därmed ökad betydelse,ning.
fördelararbetsorganisationen arbetsplatserna ochliksom påhur ansvar

iutvecklingsmöjligheter.
skaffa sig utbildning lika förviktigt möjligheterna allaärDet är attatt en

till social skiktning inom utbild-tydligtfinns tendensIdaggrupper. en
snedrekryteringen till intesociala högskolan harningssystemet. Den t.ex.

decennierna.minskat under de senaste
i Statistiskasig gällande grundskolan.problem ocksåLiknande gör

visar frånelevundersökningar barn arbetarhem hävdarcentralbyråns att
Ävenfrån tjänstemannahem. ii barnsig grundskolan änsämre vuxenut-

fördelning utbildningsresurserna tillfinnsbildningen sneda avsamma
väsentliga frågor utbild-förmån för högutbildade. Detredan omreser

framtida inriktning.ningspolitikens

ofentligförutsättningar fdr sektorN ya
fördelningspolitiken.i Somoffentliga sektorn spelar central rollDen en

fortsatt expansiontidigare kapitel för deframgått är utrymmet avenav
offentliga utgifterna begränsad.

utveckling. tillfaser i offentliga Framurskilja den sektornsMan kan tre
undanröjas fåfolkhemsfasen", fattigdomen snabbt och alla1950, skulle

i utsträckningDärefter det handlat byggagrundskydd. har attstorett om
sti-välfärdspolitiken, vilken varit förenat med snabbtden generellas.

gande skattetryck.
till krav påekonomiska utvecklingen ledernaturligt denDet är att nya

bakom beslutgång lågoffentliga sektorn. problemDeden omensom
försvinna.subventioner förändras eller heltreformer kaneller

infördesbostadssubventionerna. trång-De närexempel på dettaEtt är
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påtagligtboddheten problem. decennietDet har de totalaett senastevar
boendesubventionerna fördubblats,nära samtidigt såväl bostadsstan-som
darden tillgången på lägenheter har ökat.som

fördelatsBoendestandarden har också jämnare. iIdag kan skillnader
i utsträckning förklarasboendestandard familjestorlekskillnader istor av
ojämn Fördelning ekonomiskaänsnarare av en av resurser.

Istället framträder på detta områden fördelningspolitisktett annat pro-
blem. tydliga till iDet är den tendensen boendesegregering, framförallt
storstäderna. problem har förstärkts iDetta dessutom vissa inslagav
bostadspolitiken. idagDet torde krävas skallåtgärder problemennya om

effektivt.kunna motverkas
naturligtDet är också konsumenternas krav offentliga sektornpå denatt

förändras i stigandetakt med materiell standard, utbildningsnivå Idagetc.
framhålls bristen valfrihetpå i offentliga kvali-den sektornt.ex. ettsom
tetsproblem.

beräkningar tidigare offentligaAv de redovisats framgår deattsom
utgifternas andel BNP kan komma fortsätta efterstiga, inte minst årattav
2000. För detta talar också de bärande principerna i den generella väl-
färdspolitiken; för inkomstbortfallskyddet kvalitet i offentligoch en
tjänsteproduktion den i privat Omsektor. det skallmotsvararsom vara
möjligt undvika i utgifts-uppgång och skattetrycket därfördetäratt en

effektiviseranödvändigt användningen deatt av gemensamma resurserna
väljaoch mellan olika ändamål.att

diskuterasMot denna bakgrund tidigare reform förnämntssom en- -
sjukvården i bilagorna tillhälso- och långtidsutredningen.en av

huvudfråga inför framtidenEn hur avvägningen offent-är mellanannan
liga transfereringar offentlig verksamhetoch bör Under 1970- ochut.se
1980-talen transfereringarna stigithar offentligasnabbare än den konsum-

offentligationen, investeringarnamedan de utvecklats negativt.
ökning transfereringarnaEn snabb riskerar offentligtränga undanattav

utbildning, sjukvårdverksamhet hälso- och eller investeringar infra-isom
Besparingarstruktur. inte samtidigt medför några organisatoriskasom

förändringar i riskerarverksamheten också försämra ikvaliteten deatt
offentliga tjänsterna. utvecklingEn sådan skapar dessutom förutrymme

privat fördelningsprofil.marknad meden en annan
preventiva i socialpolitikenInslag åtgärder föredra, inte baraär attav

mänsklig medförsynpunkt. De också bättre hushållning medur en sam-
offentligahällets och den sektorns Den arbetslinjen i social-resurser. s.

försäkringen innebär förunderlättar rehalibitering och motverkaratt man
utslagning istället för bara betala kontantstöd.att ut

huvudfrågaEn graden marknadsmässig finansieringrörannan av av
tjänster frågansociala avgiftsfinansiering. Avgifter inte baraärom en-

finansieringskälla, finns effektivitetsargumentdet för avgifter.ävenutan
förDe kostnaderna tjänstgör producera synliga konsumen-att en mer -

förväntaskan därmed bli kostnadsmedvetna. För samhälletterna mer som
helhet detta godo.är av

för avgiftsñnansieringUtrymmet emellertid fördel-måste vägas mot
ningshänsyn jämnare fördelning inkomsterna desto större utrym-av-

för avgifter.me
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formögenhetsfördelningenslyfta framAvslutningsvis finns skäldet att
infla-decennierna hardeFör levnadsstandarden. Underbetydelse senaste

vissa inslag ioch bostads-kombination bl. skattesystemettionen, i med a.
förmögenhetsförändringar.medfört omfattande godtyckligapolitiken,

del dessasker åtgärdaromläggning skatternaDen av pro-enav som nu
fördelningspolitiska insatser därutöver kanviktigastedeblem. En somav

inflationen.bekämpagöras är att
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sikte 200012 Med på år

finns förhållandevis ekonomisk tillväxtmöjligheter till god underDet en
förbättras förutsättningarna för välfärdenockså i1990-talet. Därmed att

förbättras.vidare mening skall kunna
riskerar emellertid bli problematiska.första 1990-taletDe åren attav

ekonomisk utveckling pris-skall kunna åstadkommas måsteFör godatt en
intlationstakten i Sverige fortsätterlöneökningstakten dämpas. Omoch att

fallai ekonomiska tillväxtenomvärlden kommer den ochhögre än attvara
sysselsättningen Inflationen i fördelnings-hotas. också hög gradäratt ett
politiskt problem.

börjanSkatteomläggningen inkomstskatter i 1990-med sänkta på- -
erbjuder tillfälle reallöner vid låga nominellatalet bra högre ävenutett

löneökningar. Förhandlingssystemets roll i lönebildningen också blibör
föremål för diskussion.breden

förhandlingar förutsätt-centraliserade bästaMycket tyder på deatt ger
för till löneökningar förenliganingarna stånd låg arbets-är medatt som

Ändå förefaller i riktning samtidigtutvecklingen gålöshet. motsatt som
ligger i intresse intedet arbetsmarknadsparternas lönekostnadernaatt

företagens konkurrenskraft.stiger i takt hotarsomen
prisspiralen uppdrivna efterfråge-bryta löne- och måste det högtFör att

första därförpå I hand krävsläget arbetsmarknaden dämpas. stramen
inriktning finanspolitiken.på

inflationsbe-bidrag tillUtbudsstimulerandc åtgärder kan också ettge
arbetskraftsutbudkämpningen. produktivitetMed högre och störreetten

skatterefor-överhettningen mindre.skulle I detta sammanhang spelarvara
Förändringar i socialpolitikenviktig roll. arbetsmarknads- och kanmen en

bidra arbetskraftsutbud.till ökatockså ett
ekonomins konkurrenskraft sikt förmågan tillsvenska påDen avgörs av

anpassning. framgångsrikt inteDet gäller avveckla verksamheteratt som
Överflyttningenefterfrågas finna för expansion.längre och områdennya

frånarbetskraft lågproduktiva till högproduktiva sedanområden har.av
välfardsut-,industrialiseringsprocessen inleddes möjliggjort den snabba

vecklingen i Sverige.
ekonomiska integrationen ökarDen med omvärlden kraven på anpass-

iningsförmåga, liksom ställda inom miljö- och energipoliti-de högt målen
beträffande framtida medföralken. Osäkerhet elpriser samhällsekono-kan

företag sigimiska kostnader. och hushåll skall kunna krävsFör att anpassa
tydliga, långsiktiga fast.spelregler läggs;att
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kunskapsintensiva produktionen bedöms utvecklingsmöj-Den ha goda
Investeringar inomligheter under 1990-talet. kommunika-ochtranspon-

tionssektorn, liksom satsningar utbildningen, framstårökade på den högre
i framgångsrikdärför strategiska strukturpolitik.komponentersom en

tillväxtmöjligheternasikt försämras och framtidaPå därmed den väl-
fárdsutvecklingen i ekonomin.det låga sparandet 1990-taletUnderav

i offentliga ibedöms sparandet kunna öka något, både den sektorn och
inte tillräckligt.hushållssektorn Mot bland denna bakgrundannatmen-

pensionssystemens utformningbehöver över.ses
offentliga isektorn spelar central roll det svenska samhället.Den en

framtida tillväxt emellertidbegränsas inte höjaDess strävandena attav
skattetrycket. För verksamheter skall kunna utvecklas och kvaliteten påatt

tjänster erbjuds förbättras intensivt förnyelse-de skall kunna krävs ettsom
sjukvårdens förbättringararbete. Inom hälso- och område borde kunna

organisation, innebärmed måttuppnås störreetten annan som av upp-
internahandling och marknader.

ekonomisk tillväxt ligger i för förbätt-Värdet denatt utrymmeav ger en
förvälfärd. bevara välfärdspolitiken bedrivaBåde och utveckla ochrad att

ekonomiskaktiv miljöpolitik behövs tillväxt.en
medför inte automatiskt välfardsutveckling.Ekonomisk tillväxt goden

aktiv fördelningspolitik. utveckling iTill krävs En god ekonomiskdet en
innefattar förbättrad miljö. efter ekonomiskvidare bemärkelse Strävanen

tillväxt får därför inte miljö.gå ochöverut natur
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