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Förord

Långtidsutredningen
1990 har utarbetats inom finansdepartementet.
I den grupp som utfört arbetet har deltagit kansliråden Rein Hinno och
Stefan Ackerby, Lars EngUrban Karlström, departementssekreterarna
ström, Yvonne Fredriksson, Thomas Olofsson och Hans Sterte, sakkunniga Margareta Bosved och Stefan Fölster samt forskningssekreterare Lars
Ernsäter. Ansvarig for utskriftsarbete m. m. har varit Marita Rasmussen.
ingående texter har skrivits
Underlag till vissa i långtidsutredningen
Olle Berglund, Sven Ingemar Erikson,
bl.a. av departementssekreterama
Margareta Kettis, Lennart Markgren och Claudio Vedovato.
De makroekonomiska modeller som använts i långtidsutredningen
har
utvecklats vid konjunkturinstitutet.
l beräkningsarbetet har medverkat t.f.
forskningschef Tomas Nordström,
forskningssekreterare
Evy Berglund
och praktikant Anders Ekholm.
Under arbetet har ett flertal seminarier ordnats med experter inom de
områden utredningen analyserar. Vidare har det ekonomiska rådet följt
arbetet och lämnat synpunkter.
Ett omfattande underlag För utredningen har utarbetats vid olika forskningsinstitutioner,
utredningsinstitut,
myndigheter och organisationer.
Merparten av detta material redovisas som bilagor till utredningens
huvudrapport. Ansvaret för de olika bilagorna och för de bedömningar de
innehåller vilar på respektive författare.
Med detta förord vill jag rikta ett varmt tack till alla de som har bidragit
till Långtidsutredningen
1990.
Stockholm i mars 1990
Lars Heikensten
Departementsråd
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1.1

Inledning

Långtidsutredningens

syfte och ställning

Långtidsutredningen
1990 har i likhet med sina föregångare till syfte att ge
ett underlag for den ekonomiska politiken och bidra till debatt i ekonomisk-politiska frågor.
En central uppgift är att analysera problem som är relevanta for den
svenska ekonomins utveckling och för utformningen av den ekonomiska
politiken i olika tidsperspektiv.
Långtidsutredningen
är alltså inte att
betrakta som någon renodlad prognos över den sannolika utvecklingen
eller som en plan för en utifrån vissa kriterier önskvärd utveckling. Avsikten är istället att belysa vissa utvecklingstendenser och avvägningsproblem
som kan påverka uppläggningen av den ekonomiska politiken.
Långtidsutredningen
är en tjänstemannaprodukt.
Först efter remissbehandlingen brukar regeringen ange sina ställningstaganden. Detta har under senare ár skett i särskilda propositioner om den ekonomiska politiken
på medellång sikt.
De offentliga långtidsutredningarna
har en mer än 40-årig historia. Den
första utredningen presenterades några år efter andra världskriget, 1948.
Sedan dess har
i och med denna utredning
femton långtidsutredningar publicerats.
De olika utredningarna har givetvis påverkats av de problem som varit
aktuella i tiden och utvecklingen på det vetenskapliga området. De tidigare
långtidsutredningarna
präglades t.ex. av efterkrigstidens tilltro till den
ekonomiska politikens möjligheter och till en mer detaljerad makroekonomisk planering.
Utvecklingen under de senaste decennierna motiverar en förändrad
inriktning på långtidsutredningarna.
Syftet att fungera som ett redskap för
indikativ planering framstår inte längre som relevant. Det finns också
anledning att vara skeptisk till värdet av de detaljerade utvecklingsbanor
I en snabbt
som tidigare utgjorde merparten av långtidsutredningarna.
föränderlig värld kullkastas de lätt.
Å andra sidan råder det idag
en bred enighet om att stabiliseringspolitik
bör bedrivas i ett medellångt perspektiv, vilket innebär att långtidsutredningarna kan vara ett lämpligt underlag för en stabiliseringspolitisk
diskussion. Vidare har i den ekonomisk-politiska
debatten en ökad vikt kommit
att läggas vid strukturella problem i industriländemas ekonomier.
Detta har i hög grad präglat Långtidsutredningen
1990 och gör att den
skiljer sig en del från tidigare långtidsutredningar.
Merparten av utredningen ägnas åt beskrivningar och analyser av strukturella problem i den
svenska ekonomin. Ibland har dessa analyser kunnat baseras på bilagor till
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utredningen. Några av de kapitel som behandlar strukturella frågeställningar är förhållandevis fristående och kan läsas separat. Det gäller t.ex.
kapitlen om skattesystemet och de finansiella marknaderna.
Fortfarande är det emellertid en huvuduppgift för långtidsutredningarna att analysera makroekonomiska frågeställningar. Det handlar både om
att belysa de samlade effekterna av olika krav som ställs på den ekonomiska politiken i ett längre perspektiv och om att analysera stabiliseringspolitiska frågor.
sker
En omfattande långsiktig utrednings- och planeringsverksamhet
inom det statliga kommittéväsendet samt hos olika myndigheter, kommuner och landsting. Detta arbete avser i regel särskilda sektorer eller delområden av samhällsekonomin och tyngdpunkten ligger oftast vid olika sektorspecifika förhållanden. I den mån utvecklingen satts in i ett totalekonomiskt sammanhang har detta i allmänhet gjorts endast partiellt. Mot
denna bakgrund fyller långtidsutredningen en viktig funktion. Långtidsutdokument ligger
redningens ställning som ett centralt ekonomisk-politiskt
främst däri att den ger en sammanhållen bild med problemorienterade
analyser av den makroekonomiska utvecklingen, men också av olika delproblem i ekonomin. Därmed inbjuder den till debatt om utformningen av
den framtida ekonomiska politiken.

1.2

Arbetsmetod

Långtidsutredningen bygger på ett omfattande material från olika myndigorganisationer och enskilda exheter, utrednings- och forskningsinstitut,
perter. Detta material presenteras i särskilda bilagor. Även om uppläggvilar anningen av bilagorna skett i samarbete med långtidsutredningen
svaret för bilagorna och for de bedömningar de innehåller på respektive
författare.
Under arbetet har ett flertal seminarier ordnats med experter inom de
områden utredningen analyserar. Vidare har det ekonomiska rådet följt
arbetet och lämnat synpunkter.
har den övergripande ekonomiska utvecklingen
l finansdepartementet
bedömts. De olika sektor- och problemanalyser som finns i bilagorna har
utnyttjats i detta arbete. De bildar därutöver underlag for de mer strukturellt- och mikroorienterade avsnitten i huvudrapporten.
1987 koncentreras i huvudrapporten
Liksom i Långtidsutredningen
utvecklingen, dels ett
uppmärksamheten på dels den makroekonomiska
antal strukturella frågeställningar. Mer detaljerade sifferredovisningar sker
i huvudsak i bilagorna.
De stabiliseringspoliUtredningen behandlar tre olika tidsperspektiv.
tiska problemen tas upp i ett perspektiv fram till år 1995. Analysen av
strukturfrågorna avser som regel tioårsperioden fram till år 2000. I vissa
fall har det dessutom varit av intresse att arbeta med ett ännu längre
tidsperspektiv till år 2025.
En del av långtidsutredningens kalkyler skulle kunna karakteriseras som
betingade prognoser. De belyser en utveckling som kan väntas följa av en
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rad förutsättningar om förhållanden i omvärlden och den inhemska ekonomin samt om den ekonomiska politikens inriktning. l denna utredning
redovisas också ett stort antal känslighetsanalyser. Syftet med dessa är att
ringa in tänkbara utfall, identifiera problem och belysa inverkan på den
ekonomiska utvecklingen av olika antaganden. En del av de beräkningar
som redovisas har karaktären av räkneexempel främst avsedda att identifiera viktiga ekonomiska mekanismer.
Beräkningarna har utförts med hjälp av ekonomiska simuleringsmodeller. Samtliga huvudmodeller som används i utredningen är nya. Arbetet
med att utveckla modeller för långtidsutredningsarbetet
bedrivs numera
vid konjunkturinstitutet
i samverkan med finansdepartementet.
I beräkningsarbetet har i huvudsak fyra modeller använts. KOSMOS,
används i det stabiliseringspolisom är en traditionell konjunkturmodell,
tiska perspektivet. Med hjälp av MECMOD,
som är en statisk allmän
jämviktsmodell,
studeras hur ekonomin förändras i ett längre tidsperspektiv. I samma tidsperspektiv används även MAMMA, som är en dynamisk
jämviktsmodell,
där hänsyn bl.a. tas till att investerings- och konsumtionsbesluten är framåtblickande.
De finansiella kalkylema har utförts med
hjälp av en finansiell modell FIMO som samverkat både med KOSMOS
och MECMOD.
Beräkningar för att belysa utvecklingen i näringslivet i ett längre perspektiv har gjorts med konjunkturinstitutets
och statens industriverks
modell ISMOD. För att belysa den demografiska utvecklingens och skattesystemets inverkan på sparandet har en dynamisk allmän jämviktsmodell
utvecklad i Förenta staterna utnyttjats Auerbach och Kotlikolf, 1987.

1.3

Innehåll

Denna utredning består av sexton kapitel. De första åtta kapitlen ger
bakgrunden och förutsättningarna för utredningens makroekonomiska bedömningar samtidigt som de kan läsas som fristående analyser av olika
problemområden. Sedan presenteras i två kapitel utredningens scenarier i
perspektiven 1990- 1995 och 1990-2000.
I dessa kapitel ges utredningens huvudresultat avseende den makroekonomiska utvecklingen. De därpå följande kapitlen innehåller utförligare analyser av vissa för svensk
ekonomi centrala problemområden.
I kapitel 2 diskuteras målen för den ekonomiska politiken och möjligheterna att uppnå dessa. Kapitlet är principiellt till sin karaktär och utgår
bl. a. ifrån senare tids forskning om ekonomisk politik.
Ett syfte med kapitel 3 är att fastställa utgångsläget för utredningens
kalkyler. Efter att ha analyserat den svenska ekonomins utveckling under i
första hand 1980-talet och att ibland ha kontrasterat denna mot dels
utvecklingen internationellt,
dels i Sverige tidigare under efterkrigstiden,
preciseras vilka huvudproblem som den svenska ekonomin står inför.
I kapitel 4 diskuteras den internationella
utvecklingen. Särskild uppmärksamhet ägnas bl. a. utvecklingen inom EG och i Östeuropa. Avsikten
är främst att ge en bakgrund för analysen av den svenska ekonomin.
I kapitel 5 behandlas skatterna och samhällsekonomin. Analysen avser

bl.a. effekterna på arbetsmarknaden och på sparandet samt investeringarna. Den"ger därmed ett underlag för bedömningama av den potentiella
tillväxten i kapitel
vad avser några för den
1 kapitel 6 ges bakgrund och förutsättningar
ekonomiskaiutveckligen
avgörande faktorer såsom
inhemska långsiktiga
produktivitet.
kapitalbildning
och
befolkning, arbetskraftsutbud,
kapitel
i
Här preciseoffentliga
behandlas
sektorn
Utvecklingen i den
1990-talet.
Därmed
Förväntade
resurskrav
under
sektorns
ges
ras bl.a.
i kapitlen 9 och 10.
underlag för de makroekonomiska utvecklingsbilderna
Kapitel 8 behandlar sparandet i ekonomin. Intresse ägnas bl.a. åt spamellan generationer. Kapitlet
randets inverkan på inkomstfördelningen
innehåller också bedömningar rörande sparandets utveckling i olika sektorer fram till år 2000.
I kapitel 9 presenteras några olika scenarier för den svenska ekonomiska
utvecklingen 1990- 1995. Mot denna bakgrund diskuteras stabiliseringspolitikens inriktning och lönebildningens funktionssätt.
Kapitel 10 innehåller ett basscenario för l990-talet och ett par känslighetsanalyser; Frågan är vilken tillväxt som är möjlig och hur denna tillväxt
kan fördelas" mellan olika områden; hur ekonomins struktur utvecklas.
I kapitel l 1 belyses hur det svenska näringslivet påverkas av den förväntade framtida internationella utvecklingen. Viktiga problemområden som
diskuteras är konsekvenserna för näringslivet av utvecklingen i EG och
Östeuropa samt företagandets internationalisering.
Miljö- och energipolitiska frågeställningar behandlas i kapitel 12. I kapitlet analyseras sambandet mellan miljö och ekonomi samt redogörs för
och de förändringar som förutses i framtiden nuvarande miljösituationen
den. Av särskild betydelse för de närmaste decenniemas ekonomiska
utveckling är dels kämkraftens avveckling, dels de skärpta miljökrav som
införts eller kan komma att införas avseende bl.a. koldioxid, kväve och
svavel.
Kapitel 13 kan ses som en fördjupning av diskussionen i kapitel 10 med
utveckling. Vidare diskuteras sådana
tyngdpunkten på industristrukturens
strategiska faktorer som utbildning och
för långsiktig strukturomvandling
på transport- och kommunikationsområforskning samt infrastrukturen
regionala konsekvenser belyses.
det. Även strukturomvandlingens
Under det senaste decenniet har det svenska finansiella systemet genomgått en betydande förändring. I kapitel 14 beskrivs och analyseras denna
utveckling. Vidare diskuteras några framtida utvecklingslinjer på de finansiella marknaderna.
I kapitel 15 diskuteras vad som menas med välfärd och hur den kan
Förutom en redovismätas. Vidare behandlas vissa fördelningsproblem.
utveckling innehåller
ning av inkomst- och förmögenhetsfördelningens
kapitlet en diskussion av jämställdheten och fördelningen mellan män och
kvinnor. Avslutningsvis förs en diskussion om några tänkbara fördelningsproblem på 1990-ta1et.
Utredningens sextonde och sista kapitel innehåller en sammanfattning
och utredningens slutsatser.

2

Mål

och

medel

i den

ekonomiska

politiken

2.1

Inledning

l detta kapitel förs en diskussion om mål och medel i den ekonomiska
politiken. Kapitlet är principiellt till sin karaktär och utgör en utgångspunkt för de mer empiriskt orienterade kapitel som följer.
l avsnitt 2.2 diskuteras målen för den ekonomiska politiken som de
vanligen brukar anges. Avsikten med det därpå följande avsnittet 2.3 är att
väcka en diskussion om den traditionella formuleringen av målen.
Ekonomisk-politiska
åtgärder kan schematiskt indelas i stabiliserings-,
I avsnitten 2.4 och 2.5 diskuteras strukstruktur- och fördelningspolitik.
Därefter analyseras riskerna med devalvetur- och stabiliseringspolitik.
i avsnitt 2.6. En central fråga är hur synen på
rings- och inflationscykler
möjligheterna att bedriva ekonomisk politik har förändrats. Fördelningspolitiken behandlas i kapitel 16.
I en liten öppen ekonomi som den svenska spelar den internationella
utvecklingen en avgörande roll för den inhemska ekonomiska utvecklingen. I avsnitt 2.7 diskuteras hur beroendet av utlandet ökar genom den
och hur detta påverkar den ekonomiska
fortgående intemationaliseringen
politiken. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 2.8.

2.2

Den

traditonella

målformuleringen

Ytterst syftar den ekonomiska politiken till att ge medborgarna en hög
välfärd. Detta övergripande mål operationaliseras ofta genom att ett antal
delmål anges: Full sysselsättning, hög ekonomisk tillväxt, fast penningvärde, jämn fördelning av levnadsstandarden, regional balans och jämvikt i
bytesbalansen. Dessa mål har också ställts upp bl.a. i tidigare långtidsutredningar och ñnansplaner.
Med en hög ekonomisk tillväxt ökar medborgarnas möjligheter till privat
konsumtion liksom konsumtion av offentligt producerade tjänster i form
av sjukvård, undervisning, försvar etc. Tillväxt i form av ökad produktivitet gör det också möjligt att minska resursanvändningen i produktionen.
Därmed skapas utrymme inte bara för en ökad konsumtion av varor och
tjänster utan även för t.ex. ökad fritid.
Arbetslöshet innebär att resurser inte utnyttjas fullt ut; de samlade inkomsterna blir därmed lägre än de annars skulle vara. En hög och varierande inflation hämmar också tillväxten. Eftersom priser på olika varor och
tillgångar anpassas olika snabbt kan konsumenter och producenter komma
att fatta felaktiga beslut p.g.a. felslagna förväntningar eller att de tolkar

signalerna från prissystemet fel. Det blir m.a.o. svårare att avläsa relativpriser.
Arbetslöshet och inflation påverkar även fördelningen av levnadsstandarden. Även om arbetslösa personer normalt erhåller arbetslöshetsersättning påverkas deras levnadsstandard i vid mening då de ställs utanför den
ordinarie arbetsmarknaden. Inflationen påverkar också inkomst- och förmögenhetsfördelningen
på ett ofta godtyckligt sätt. Personer med möjligheter att skydda sig mot inflation gynnas på ett sätt som ofta strider mot de
Även målet regional balans hänger
politiska fördelningsambitionema.
nära samman med fördelningen av levnadsstandarden. Levnadsbetingelserna i en region kan påverkas kraftigt när förändringar sker i ex. befolknings- och näringsstrukturen.
Bytesbalansen utgör skillnaden mellan det inhemska sparandet och investeringarna. Eftersom både sparandet och investeringarna varierar över
konjunkturcykeln
uppstår normalt över- eller underskott i bytesbalansen
under ett konjunkturförlopp.
Det är knappast något samhällsekonomiskt
problem, utan är ett resultat av att hushåll och företag strävar efter att
hålla en jämn konsumtionsnivå
och genomföra planerade investeringar
oberoende av det inhemska sparandet.
De mer eller mindre kontinuerliga underskott i bytesbalansen som uppträtt parallellt med låga investeringar i näringslivet sedan mitten på 1970talet, har däremot inneburit att den svenska ekonomin dragit på sig en stor
utlandsskuld. Det framtida konsumtionsutrymmet
begränsas då av räntebetalningar till utlandet.
Målet stabila priser relateras ofta till konkurrenskraften
och bytesbalansutvecldingen. Försämrad konkurrenskraft
leder till att de utländska
tillgångarna minskar och via försämrad lönsamhet till att kapitalstocken
växer långsammare. Dessutom blir den ekonomiska utvecklingen lätt ryckmed löne- devalveringscykler av den typ som det funnits exempel på
under senare decennier.

2.3

Ekonomisk politik ur
nationalfönnögenett
hetsperspektiv diskuteras
ocksåi Persson,T. och L.
E. O. Svensson 1987
och i Norsk økonomi i
forandring 1988.

Ett

annat

perspektiv

på målen

De samhällsekonomiska mål som diskuterats ovan är varken sidoordnade
eller oberoende av varandra. De är inte heller i allmänhet direkt relaterade
till ett övergripande välfárdsmål. I detta avsnitt diskuteras hur en altemativ formulering av målen för den ekonomiska politiken skulle kunna se ut.
kunna se ut.
Konsumtion av varor, tjänster och fritid i vid mening är av avgörande
betydelse för välfärden. Med konsumtion avses då både varor och tjänster
som konsumeras privat och offentliga tjänster som utbildning och sjukvård. Till konsumtionen räknas också sådant som utnyttjande av miljöoch naturresurser.
Välfärden beror inte enbart på dagens konsumtion eller förbrukning,
utan även på de framtida konsumtionsmöjligheterna.
En lägre konsumtion
idag skapar normalt möjligheter till högre konsumtion i framtiden. En hög
konsumtion som finansieras med upplåning i utlandet eller genom en
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kraftig förslitning av realkapitalet eller miljön kan resultera i lägre konsumtionsmöjligheter
i framtiden.
Detta resonemang talar för att ett långsiktigt perspektiv bör läggas på
den ekonomiska politiken. Ett kriterium på en framgångsrik ekonomisk
politik skulle kunna vara hur konsumtionsmöjlighetema
utvecklas på lång
sikt. Den ekonomiska politiken skulle därmed kunna analyseras utifrån
dess påverkan på nationalförmögenheten.
Nationalfdrmögenheten
kan definieras som dagens värde av all framtida
konsumtion. De framtida konsumtionsmöjlighetema
är beroende av:
tillgången på realkapital i form av infrastruktur,
maskiner och byggnader,
tillgången på kapital i hushållssektom i form av varaktiga konsumtionsvaror,
det mänskliga kapitalet i form av arbetskraftens storlek, kunskap, hälsotillstånd, sociala institutioner etc.,
fordringar på eller skulder till utlandet,
tillgången på naturresurser och miljöns tillstånd som bl.a. är beroende
av föroreningsgraden.
De olika komponenterna ger avkastning på olika sätt; realkapital och
mänskligt kapital ger bl.a. möjligheter till produktion av varor och tjänsoch andra kapitalinkomster,
ter. Utlandstillgångama
ger ränteintäkter
finansiera
till
import
kan
användas
att
som
av varor och tjänster. Naturrerekreationsmöjligheter
miljön
eller avkastning vid utvinoch
ger
surserna
ning exempelvis avverkning av skog.
möjligDen konsumtion eller förbrukning som nationalförmögenheten
gör är alltså vidare definierad än den konsumtion som registreras i nationalräkenskapema. Utnyttjande av miljön eller uttag av naturresurser ingår
t.ex. på ett ofullständigt sätt i de nuvarande nationalräkenskapema.
Kritiken mot en hög ekonomisk tillväxt som ett mål för den ekonomiska
politiken skulle kunna tolkas som en kritik mot ett alltför snävt sätt att
Nationalförmögenhetsbegreppet
mäta tillväxten.
tar defmitionsmässigt
hänsyn även till den typ av resursförbrukning
som följer av t.ex. en
försämrad miljö och människors hälsa.
fokuseras intresset till beståndsMed nationalförrnögenhetsbegreppet
fordringarna på utlandet eller tillståndet
storheter som realkapitalstockar,
i miljön och inte enbart till utfallet för flödesvariabler som bytesbalansen
ett visst år. Det är egentligen enbart inkomstfördelningsmålen
som inte
kan rymmas inom en målformulering
i nationalfönnögenhetstenner.
Låg arbetslöshet kan ur detta perspektiv betraktas som ett fördelningspolitiskt mål. Det gäller fördelningen i vid bemärkelse mellan de som har
arbete och de som är arbetslösa. Särskilt problematiskt i detta sammanhang är om samma personer är arbetslösa under lång tid den s. långtidsarbetslösheten eller om arbetslösheten är särskilt stor i vissa grupper
ungdomar, invandrare etc. eller delar av landet.
Sett i relation till nationalförmögenheten
är inte balans i utrikeshandeln
ett meningsfullt mål i sig. Bytesbalanssaldots utveckling påverkar visserligen storleken på de utländska tillgångarna och därmed nationalförmögenheten, men en viss given bana för bytesbalansen kan samtidigt vara förknippad med en mer eller mindre förmånlig tillväxt av det inhemska
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realkapitalet. Annorlunda uttryckt utgör bytesbalansens saldo enbart en
del av sparandet och det är hela sparandet som spelar roll för de framtida
konsumtionsmöjligheterna.
För att ge konkretion åt det perspektiv på den ekonomiska politiken som
diskuterats i detta avsnitt jämförs i diagram 2.1 två olika scenarier. Det
första illustrerar en utveckling där investeringarna ökar. I det andra ökar i
stället konsumtionen
Diagram 2.1a Sparande, investeringar
och bytesbalans vid en investeringsökning
Procent ov BNP

Diagram 2.lb Sparande, investeringar
och bytesbalans vid en konsumtionsökning
Procent av BNP
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Anm.: I simuleringen antas investeringarna öka till följd av en produktivitetsuppgång 1990-2000. Uppgången är störst i början på perioden. Konsumtionsökningen
antas följa av en transfereringsökning år 1993 som sedansuccessivtavvecklas fram
till år 2000.
På vänsterskalan visas sparande och investeringar och på högerskalan visas bytesbalansen.
Källa: Metoder. modeller och beräkningar, bilaga l till Långtidsutredningen 1990,
Finansdepartementet1990.

2Den använda modellen
och simuleringsresultaten
redovisas utförligare i bilaga l till Långtidsutredningen Finansdepartementet, 1990.

I båda scenarierna uppstår ett underskott i bytesbalansen; utlandstillgångarna faller med drygt 15 °/oav BNP fram till år 2000. l det första fallet
beror det på investeringsuppgången och det lägre sparande som följer av
den högre konsumtion som blir möjlig när tillväxten ökar. l det andra
fallet sker en parallell nedgång i både sparandet och bytesbalansen.
De minskade utlandstillgångama uppvägs i fallet med högre investeringEfter 10 år är kapitaltillgångama
ar av en tillväxt i realkapitaltillgångama.
konsumtionsuppgång.
Nationalförrnöi
scenariot
3
%
med
högre
än
en
ca
genheten år 2000 blir därför högre i fallet med en investeringsuppgång.
En fördel med detta alternativa sätt att se på den ekonomiska politikens
mål är att det tydliggör hur vissa av målen hänger samman. Med denna
ansats blir det också naturligt att anlägga ett mer långsiktigt perspektiv på
den ekonomiska politiken.
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Samtidigt är det inte möjligt att direkt mäta storleken på nationalförrnöåtminstone inte i den vidare bemärkelse som här har använts
genheten
när t.ex. miljö- och naturresursema har inkluderats. Därmed finns en risk
för att ett nationalförmögenhetsresonemang
på lösa grunder får motivera
mindre välbetänkta åtgärder. För många praktiska syften är det därför
motiverat med en snävare definition som utgår från nationalräkenskaperna.
Det perspektiv som här har anlagts har ändå fått påverka analysen i en
del av de kommande kapitlen. När den övergripande ekonomiska politiken diskuteras i kapitel 9 och 10 riktas mer uppmärksamhet mot det totala
sparandet i ekonomin än vad som har varit fallet i senare långtidsutredningar. Vidare förs i inledningen av kapitel 12 en diskussion om miljöpolitiken som tar sin utgångspunkt i nationalförmögenhetsbegreppet.

2.4

Strukturpolitik

De makroekonomiska stömingama under 1970- och l980-talen har medfört att ekonomiska strukturfrågor av olika slag har kommit mer i fokus än
tidigare. De obalanser som uppstod hade kunnat lösas snabbare och till
ekonomier
lägre kostnader om anpassningsfönnågan i industriländemas
varit större. Åtgärder för att påverka effektiviteten i en ekonomi är av två
olika slag, sådana som förbättrar marknadens funktionssätt respektive
när den inte leder till de
sådana som kompletterar marknadsekonomin
samhällsekonomiskt bästa lösningarna.
Under senare år har också en ökad uppmärksamhet ägnats åt strukturelproblem som varit en följd av politiska ingrepp i ekonomin. Inte sällan
till
har strukturpolitik
handlat om avregleringar etc. syftande till att
stånd bättre fungerande marknader. Den politik som bedrivits har nämligen på en del områden försämrat anpassningsförmågan i industriländemas
ekonomier.
På lång sikt bestäms ekonomins tillväxt bl.a. av utbudet av arbetskraft,
kapitalbildningen
och hur väl resurserna utnyttjas för produktiv verksamhet. Av väsentlig betydelse är de motiv olika aktörer i ekonomin har för att
bete sig på ett samhällsekonomiskt önskvärt sätt. institutionella förhållanden, lagar och regleringar har stor betydelse för resursanvändningen.
skattesystemet spelar en avgörande roll för ekonomins funktionssätt.
Det påverkar både företags och individers beteende på många olika vis. Av
särskild betydelse i debatten har varit etfekterna på hushållens arbetskraftsutbud. Minst lika viktiga är sannolikt eñektema på kapitalbildningen, investeringamas fördelning och produktivitetsutvecklingen,
se kapitel
Strukturåtgärder syftar bl.a. till att förbättra ekonomins förmåga att så
snabbt som möjligt anpassa sig till nya förutsättningar.
I den svenska
processer inom
ekonomin utnyttjas dels marknader, dels administrativa
t.ex. den offentliga sektorn för att fördela resurser. Det är väsentligt att
båda dessa mekanismer fungerar bra.
till att resursanPå en väl fungerande marknad leder prisbildningen
vändningen blir elfektiv. På basis av de priser som bildas fattar enskilda
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och företag beslut som sammantaget leder till att de tillgängliga
resurserna utnyttjas på bästa möjliga sätt.
Det behöver dock knappast påpekas att denna ideala situation vanligen
inte är en korrekt beskrivning av verkligheten. Marknader kan avvika från
i många avseenden. Ändå är den perfekta
perfekta konkurrensmarknader
individer

marknaden en bra referensram när åtgärder för att öka effektiviteten och
dynamiken i ekonomin skall analyseras. Åtgärder för att förbättra olika
marknaders funktionssätt, det gäller faktonnarknader såväl som varu- och
blir med detta synsätt fundamentala inslag i en struktjänstemarknader,
turpolitik.
Ekonomisk integration med omvärlden påverkar på ett avgörande sätt
ekonomins struktur och effektivitet. Det internationella ekonomiska utbytet innebär i sig ökad konkurrens, möjligheter till specialisering etc. Integrationsprocessen kan också påskynda och underlätta den inhemska strukturpolitiken.
Näringspolitiken
bör främst inriktas på att främja och inte hämma väl
fungerande marknader. Det talar för att en generellt näringslivsstimulerande politik bör föras snarare än en politik inriktad på att stödja vissa
branscher, produkter eller företag. Erfarenhetsmässigt är det inte möjligt
via en byråkratisk eller administrativ
att "plocka ut vinnare
process.
Kunskapen om framtida teknologi, marknader och konkurrenter är normalt störst hos aktörerna på marknaden.
viktig. Den teknologiska
I detta sammanhang blir konkurrenspolitiken
utvecklingen
med ökade skalfördelar inom många produktionsområden
tenderar att leda till marknadsdominans för ett fåtal producenter. Dessa
tendenser kan påskyndas av en ökad ägarkoncentration etc. Konkurrens
från utlandet är därför viktig, men långt ifrån alltid tillräcklig. I många
branscher dominerar ett fåtal företag idag produktionen också i världen
som helhet.
Ingrepp i marknadsmekanismen är motiverade när priserna inte förmår
att fånga alla de kostnader som en verksamhet ger upphov till t.ex. i
samband med s.k. externa elfekter. Snedvridningar som gör att prismekakan motvernismen inte fungerar som grundläggande informationsbärare
kas med avgifter som gör att alla relevanta kostnader beaktas. Inte minst
förefaller detta kunna vara en framkomlig väg för att
inom miljöpolitiken
öka effektiviteten i resursanvändningen.
Det kan också finnas goda skäl för offentliga insatser på t.ex. utbildnings- och forskningsområdena liksom när det gäller investeringar i infraRena marknadslösstruktur för t.ex. transporter och kommunikationer.
ningar på dessa områden tenderar att medföra en alltför låg investeringsoch aktivitetsnivå. Det sammanhänger med att samhället som helhet kan
göra större vinster av insatserna än det är möjligt för enskilda företag och
individer att tillgodogöra sig.
I den svenska ekonomin sker en stor del av produktion och konsumtion
inom den offentliga sektorn. Åtgärder som syftar till att förbättra ekonomins funktionssätt måste därför omfatta också denna del av ekonomin. En
möjlighet är att inom ramen för ett fortsatt offentligt ägande decentralisera
produktionen och sätta klara mål för olika verksamheter samt utveckla
nya styrformer. Det är först när det finns operationaliserbara mål som det
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och att analyär möjligt att utforma styrinstrument, utvärderingskriterier
meningsfullt
En
effektivitet
sätt.
på
verksamhetens
ett
annan möjligsera
het är att i ökad utsträckning tillåta konkurrens inom den offentliga sektorn mellan olika producenter. Ytterligare en möjlighet är att tillåta privata och offentliga producenter att konkurrera med varandra även om finansieringen är offentlig.
Även de offentliga transfereringama
påverkar i hög grad ekonomins
funktionssätt. Ibland är dessa effekter önskade, t.o.m. själva syftet med
transfereringen. Ibland har de emellertid betydande negativa effekter på
resursanvändningen. Ett exempel på det senare är sjukförsäkringens och
nuvarande konstruktion
förtidspensionernas
som gör att arbetsgivarna
samtidigt som de anställarbetsmiljöer,
sina
för
förbättra
motiv
saknar
att
da tjänar lika mycket om de är hemma som om de arbetar.
Avslutningsvis bör betonas att många politiska åtgärder, som påverkar
skäl. Även i dessa fall är
effektiviteten, har införts av fördelningspolitiska
självfallet en analys av åtgärdemas effektivitet motiverad. Det är möjligt
effekt skulle kunna uppnås till en
att motsvarande fördelningspolitiska
lägre kostnad. Samtidigt är det värt att framhålla att fördelningspolitiska
insatser kan ha positiva effekter på effektiviteten i ekonomin - vad som
1984. Exemhar kallats den produktiva rättvisan Landsorganisationen,
pel på detta är den betydelse som både en jämn lönestruktur och en låg
arbetslöshet kan ha för att minska motståndet mot strukturförändringar.

2.5

Stabiliseringspolitik

Problem

med stabiliseringspolitiken

ingripanden finns tanken att det ekonomisBakom stabiliseringspolitiska
ka systemet inte av sig själv skapar en önskvärd stabilitet i produktionsStaten kan och bör då bedriva stabiliseoch sysselsättningsutvecklingen.
perioder
ringspolitik i syfte att förhindra
av arbetslöshet eller inflation.
möjUnder 1950- och l960-talen var tilltron till stabiliseringspolitikens
denna
erfarenheterna
under
1970-talet
har
bakgrund
ligheter stor. Mot
av
tillförsikt
rubbats. Kunskaperna om svårigheterna med att bedriva en
kontracyklisk efterfrågestyrande politik har ökat. Annorlunda uttryckt har
insiktema om de brister som finns i kunskaperna ökat
Några av de problem som är förenade med att utforma ekonomisk
politik har varit väl kända en längre tid. Den traditionella keynesianska
ansatsen är huvudsakligen utformad för en sluten ekonomi. Många av
slutsatserna i en sådan analys kan därför mycket väl vara tillämpliga för
den globala ekonomin, utan att för den skull vara det när det gäller att
utforma den ekonomiska politiken i en liten öppen ekonomi - till detta
finns det skäl att återkomma.
Ett annat problem hänger samman med att det tar tid att identifiera när

3 Översikter av den moderna forskningen på detta område finns exempelvis i Calmfors, L. 1989,
Fischer,
1988, Persson, M. 1989, Persson,
T. 1989 och Svensson,
L. E. O. 1989.
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ekonomisk-politiska
insatser behöver sättas in. De prognosinstrument
att man med säkersom finns tillgängliga har inte heller den tillförlitlighet
het i förväg kan säga när det är motiverat med en förändring i den
ekonomiska politiken.
Det tar också tid att genomföra förändringar. Penningpolitiska åtgärder
har här en fördel. De kan utformas och genomföras med relativt kort
tidsfördröjning,
medan fmanspolitiska åtgärder som regel tar längre tid att
till stånd. Finanspolitiska
ingrepp måste normalt läggas som propositioner i riksdagen och kan sedan inte heller tillämpas omedelbart. Ekonomisk-politiska åtgärder har inte heller ett omedelbart genomslag på ekonomin. Först efter en viss fördröjning mognar effekterna ut.
Dessutom är efTektema av stabiliseringspolitik
osäkra. En temporär
åtgärd har exempelvis begränsade effekter på hushållens samlade tillgångar
och behöver därmed inte få något större genomslag på konsumtionsbesluten. Hushållen kan jämna ut sin konsumtion över tiden via kreditmarknaden. Därför spelar förväntningarna
om den framtida politikens utformning en viktig roll när det gäller att bedöma dess effekter.
Fram till mitten av 1970-talet var det normala konjunkturrnönstret
hög
inflation och låg arbetslöshet i högkonjunkturer och tvärtom i lågkonjunkVid oljekrisema i
turer vilket illustreras av det s.k. Phillipssambandet.
mitten och slutet av 1970-talet bröts detta mönster; inflation och arbetslöshet ökade samtidigt. Stömingen kom denna gång från utbudssidan. Traditionella stabiliseringpolitiska
medel hade då klara begränsningar. Två problem, arbetslöshet och inflation som uppstår samtidigt kan inte lösas med
ett medel, efterfrågestyming.
Allmänhetens förväntningar om den ekonomiska politikens utformning
kan även förändra tidigare stabila beteendemönster. För att ta ett exempel:
Om en regering försöker utnyttja Phillipssambandet mellan inflation och
arbetslöshet och strävar efter att åstadkomma en permanent mycket låg
arbetslöshet, finns risk att sambandet mellan inflation och arbetslöshet
ändras, så att inflationen tar fart och successivt blir allt högre utan att
arbetslösheten för den skull blir lägre.
Kortsiktiga åtgärder som vidtas i stabiliserande syfte kan också
negativa långsiktiga effekter på ekonomins funktionssätt och möjligheterna att
i framtiden uppnå en balanserad utveckling; de växande budgetunderskotten under slutet av 1970-talet är ett tydligt exempel på detta.
Lärdomarna av de senaste decenniernas stabiliseringspolitik
är alltså
snarast negativa i den meningen att de medel som traditionellt
ansetts
kunna lösa de flesta stabiliseringspolitiska
problem visat sig fungera sämre
eller på ett annat sätt än väntat. Därför måste möjligheterna att bedriva en
ekonomisk politik med ofta återkommande "finjusteringar
för att dämpa
ekonomiska störningar betraktas som begränsade.
Samtidigt måste beslut som påverkar det stabiliseringspolitiska
läget i
ekonomin fattas. Regering och riksdag har att besluta om offentliga utgifter och inkomster. Riksbanken kan inte undgå att ta beslut som påverkar
penningmängd, räntor och växelkurs. Dessa beslut bör då fattas i ett
medelsiktigt perspektiv, vilket inte hindrar att justeringar kan bli nödvändiga om alltför stora avvikelser från den utstakade kursen uppstår.
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En fast växelkurspolitik
är full sysselsättning och ett
De viktigaste målen för stabiliseringspolitiken
uppgiften är att hålla ett högt kapacitetsutnyttjande
fast penningvärde
utan att det slår igenom i snabba prisstegringar. Efterfrågestyrande åtgärder kan emellertid inte användas för att långsiktigt skapa en lägre arbetslöshet än den som är förenlig med en konstant inflationstakt. De bidrar då
Däremot kan och bör strukturbara till att sätta igång en inflationsspiral.
för
skall bli så låg som möjligt.
arbetslösheten
politiska insatser göras
att
Penningpolitiken
spelar en avgörande roll i strävandena att bekämpa
kan i en liten öppen ekonomi som den
inflationen. Regering/riksbank
exempelvis penningsvenska bara använda ett mål för penningpolitiken,
mängden, räntan eller växelkursen. För en liten utrikeshandelsberoende
ekonomi är en fast växelkurs en lämplig målvariabel. Den medför att
inflationstakten och räntenivån tvingas anpassa sig till den i omvärlden.
i första hand inriktas på att upprättOberoende av om penningpolitiken
är frågan om politiken är trovärdig av stor
hålla en fast växelkurs eller
betydelse för dess utfall. Om arbetsmarknadens parter, eller andra betydande aktörer i ekonomin, räknar med att statsmakterna är beredda att ge
och bedriva en mer expansiv politik för att
upp inflationsbekämpningen
upprätthålla sysselsättningen kommer detta att prägla deras beteende. De
kan då förväntas bete sig som om inflationen skulle bli högre och därmed
genom sitt agerande faktiskt bidra till just en högre inflationstakt.
Den fasta växelkursen sätter en gräns för hur stora de inhemska pris- och
löneökningama kan bli utan att det slår igenom på produktion och sysselsättning. Om inte växelkursen skulle ligga fast är det svårt att se någon
mekanism för att bromsa pris-, löne- eller löne-lönespiraler. Det skulle då
inflationsförlopp.
finnas en risk för explosiva
Det är emellertid inte alldeles självklart att en fast växelkurs i alla lägen
är den bästa politiken. Det beror på att priser och löner är trögrörliga. Om
i en ekonomi kan det vara
det inträffar kraftiga reala balansrubbningar
mindre kostsamt att justera växelkursen än att låta anpassningen ske
och hög arbetslösgenom en längre period med lågt kapacitetsutnyttjande
het. Då löner och priser är stela möjliggör nämligen en förändring av
växelkursen en snabb anpassning av den reala växelkursen växelkursen
justerad för skillnader mellan inhemsk och utländsk prisnivå. Devalveringarna i början på 1980-talet möjliggjorde just en sådan anpassning i ett
läge där ekonomin drabbats av fundamentala balansrubbningar, se kapitel

Fast växelkurs

och trovärdighet

Politiken med en fast växelkurs förs alltså för att bekämpa inflationen. När
växelkursen är fast blir en högre inflation än omvärlden inte möjlig på
skall
den önskade effekten på
längre sikt. För att växelkurspolitiken
pris- och löneutveeklingen är det väsentligt att den är trovärdig. Allmänheten måste vara övertygad om att politiken inte överges. Det kan motivera
någon form av bindning till växelkursmålet. En sådan bindning kan skapas
på flera olika sätt.

Ett självklart sätt är att låta bli att devalvera i ett läge när konkurrenskraften försämras och i stället låta anpassningen ske via fallande efterfrågan och hög arbetslöshet. Det är emellertid ett kostsamt sätt att bygga upp
ett förtroendekapital,
att visa att man inte faller för frestelsen att för
tillfälliga popularitetsvinster
Eftersom
ge upp inflationsbekämpningen.
denna väg är förenad med avsevärda samhällsekonomiska kostnader är
det naturligtvis önskvärt att uppnå trovärdighet på annat sätt.
Det faktum att fria kapitalrörelser nu tillåts kan betraktas som ett sätt att
skapa förtroende för politiken. Valutaregleringar behövs nämligen endast
om den ekonomiska politiken inte är förenlig med den fasta växelkursen.
Om den ekonomiska politiken förs på ett sätt som skapar förväntningar
om förändrad valutakurs så uppstår valutatlöden. En regering som frivilligt avhänder sig en valutareglering ger därmed en signal om att politiken
håller för en granskning av den internationella kapitalmarknaden.
På detta
sätt kan trovärdigheten för den fasta växelkursen öka när valutaregleringen avskaffas.
Det är också mot bakgrund av behovet av bindningar det har framförts
förslag om att införa restriktioner på de ekonomisk-politiska
beslut som
statsmakterna har möjlighet att fatta. Beslutet under 1989 att införa en
längre mandatperiod för riksbankschefen och att inte låta mandatperioden
sammanfalla med valperioderna innebär att riksbankschefen blir mer oberoende av regeringen. Det kan vara ett sätt att stärka trovärdigheten för
penningpolitiken.
Ytterligare en typ av bindning är att ansluta sig till ett internationellt
valutasamarbete. l debatten har med detta syfte argumenterats för en
anslutning till EMS. Tanken är att trovärdigheten för växelkurspolitiken
då skulle öka eftersom länderna inom EMS inte ensidigt kan justera sin
växelkurs utan samtycke från övriga medlemsländer.

Avvägningen

mellan finans-

och penningpolitik

När en politik med fast växelkurs tillämpas blir penningpolitikens
uppgift
i huvudsak att skapa förtroende för växelkursen. Det innebär att penningpolitiken i begränsad utsträckning kan användas för att styra den inhemska efterfrågan. Det får konsekvenser för finanspolitiken.
Efterfrågestyrning måste i huvudsak ske med fmanspolitiska medel. En
alltför svag finanspolitik
kan i liten utsträckning kompenseras med en
penningpolitik.
Finanspolitiken
måste också bedrivas så att den
stramare
på sikt är konsistent med en fast växelkurs. En alltför expansiv politik kan
skapa förväntningar
i en framtid kommer att
om att penningpolitiken
läggas om.
Finanspolitiken har alltså i detta sammanhang en uppgift. När efterfrågeläget tydligt avviker från det önskade är en omläggning av politiken
motiverad. Detta gäller särskilt mot bakgrund av de senaste decenniemas
erfarenheter i en del OECD-länder. De tyder nämligen på att det kan vara
förenat med mycket stora kostnader att ta sig ur lägen där en hög inflation
eller arbetslöshet har permanentats.
När finanspolitiken
läggs upp måste hänsyn tas till skatternas negativa
effekter på resursanvändningen. Ett högt skattetryck är förenat med sam-
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hällsekonomiska kostnader. Mot denna bakgrund har riksdagen uttalat sig
for att skattetrycket inte bör öka ytterligare.
Det visar också att gränserna mellan strukturpolitik
och stabiliseringspolitik inte alltid är så tydliga. Åtgärder rörande t.ex. avtalsförhandlingarnas uppläggning eller den offentliga sektorns omfattning och sätt att fungekonsekvenser.
ra kan både ha strukturella och stabiliseringspolitiska
Möjligheterna att bedriva finanspolitik
påverkas även av förekomsten
Politiken kan inte bedrivas
av starka organisationer och intressekonflikter.
som om allmänhet och organisationer endast reagerade automatiskt på
den förda politiken. Hänsyn måste ibland också tas till komplicerade speleller förhandlingssituationer.
Kanske kan man här se ytterligare en uppgift
för en finansminister; att i kraft av information fungera som en koordinator i förhandlingsspelet Persson, 1989.

2.6

Devalverings-

och

inflationscykler

Pris- och löneökningstakten har under de senaste 15 åren varit högre än i
de för svenskt näringsliv viktiga konkurrentländerna.
Det är i längden inte
förenligt med en fast växelkurs.
En förutsättning för att en devalvering skall kunna betraktas som framgångsrik ur konkurrenskraftssynpunkt
är att de inhemska kostnaderna
åren efter devalveringen inte ökar så mycket mer än kostnaderna i omvärlden att devalveringen omintetgörs. På lång sikt finns det dock inga skäl att
förvänta sig att en offensiv devalvering av det slag som gjordes 1982 skall
bestående effekter på de relativa kostnaderna. Den avgörande frågan är
emellertid hur många år denna anpassning tar i anspråk och vad som
under tiden sker med strukturen i ekonomin. Med en stram ekonomisk
politik bör anpassningsperioden kunna förlängas.
och
Under anpassningsperioden
uppstår effekter på konkurrenskraft
lönsamhetsnivå. Devalveringen skapar utrymme för en expansion av den
konkurrensutsatta delen av näringslivet. Även om effekterna av en devalvering på sikt är övergående kan därmed bestående och önskvärda effekter
uppstå på resursfördelningen i ekonomin.
Om den underliggande alltför höga inflationen, som drev fram devalveringen, blir bestående, kommer så småningom en ny kostnads- och löni
samhetskris. Genom att en devalvering alltid innebär en inflationsimpuls
form av ökade importpriser och ökade kostnader för importerade insatsvaror innehåller den ett frö till en ny devalvering. Dessutom kan kostnadstrycket stiga via högre löneökningar som kompensation för snabbare
prisstegringar eller på grund av ett högre efterfrågetryck. Det riskerar att
utvecklas en löne-, pris- och devalveringsspiral,
som i praktiken innebär
fast
stegvis
rörlig.
växelkursen
inte
längre
är
att
utan
De samhällsekonomiska kostnader som följer med en sådan spiral uppslås ut under perioder med
står genom att delar av produktionsapparaten
pressade vinster. Tänkbart är också att produktionen expanderar alltför
långsamt och att resurser flyttas över till verksamhet med lägre produktivitet. Efter en devalvering, när vinstläget åter förbättras, expanderar de
konkurrensutsatta sektorerna på de skyddade verksamheternas bekostnad.

Omflyttningar av resurser under relativt korta perioder medför emellertid
stora kostnader.
Den högre osäkerhet som är förknippad med upprepade devalveringar
tidsmässiga placering dessutom inte är förutsägbara
får en
- vars
hämmande inverkan på investeringarna. Kapitalstocken
växer därmed
långsammare. I slutänden blir resultatet en lägre ekonomisk tillväxt, vilket
på sikt minskar utrymmet för både privat och offentlig konsumtion.
Slutsatsen är att en politik med stegvis rörliga växelkurser av det slag
som rådde under senare delen av 1970-talet och början på 1980-talet inte
är ett bra alternativ. Förutom att en fast växelkurspolitik
skapar de bästa
förutsättningarna
för att åstadkomma en låg inflationstakt möjliggör den
också en högre ekonomisk tillväxt.

2.7

Utlandsberoendet

och

den

ekonomiska

politiken

Ökad internationalisering
Under hela efterkrigstiden har intemationaliseringen
ökat. Marknaderna
för varor, tjänster, arbetskraft och kapital i olika länder har successivt
integrerats. Denna utveckling ger möjligheter till välfárdsvinster,
men
begränsar samtidigt utrymmet för en självständig ekonomisk politik och
kan medföra en ökad sårbarhet.
Den ökade handeln speglas i högre export- och importandelar. Det finns
flera orsaker till denna utveckling. Merparten av de internationella handelshindren, speciellt för varor, har successivt avvecklats efter andra
världskriget samtidigt som transport- och kommunikationskostnadema
har blivit lägre. Ökade inkomster leder också i allmänhet till att efterfrågan
diversifieras. Ett litet land har små möjligheter att till låga kostnader svara
för detta utbud. specialisering mellan länder leder därför till att den
internationella handeln tenderar att öka.
Även arbetsmarknaderna
blir alltmer internationaliserade.
För vissa
kategorier, särskilt väl utbildad eller specialiserad arbetskraft, är arbetsmarknaden sedan länge internationell.
Den pågående EG-integrationen
syftar till att skapa en gemensam arbetsmarknad för hela EG-området.
Inom Norden finns redan en fri arbetsmarknad. Det har periodvis medfört
en betydande migration t.ex. av finländare till Sverige. Ett fritt handelsutbyte medför i sig att löner och vinster tenderar att utjämnas mellan länder.
Ökad rörlighet på arbetsmarknaden förstärker dessa tendenser.
Satsningama på forskning och utveckling samt kostnaderna för företagsledning i vid bemärkelse har ökat under senare tid. Genom att sprida
produktion och försäljning över gränserna och investera i andra länder har
det blivit möjligt att utnyttja stordriftsfördelar.
Forskning, utveckling och
företagsledning är heller inte geografiskt bundna i samma utsträckning
som andra fasta kostnader.
Många svenska storföretag är också redan så stora på hemmamarknaden
att en ytterligare expansion kräver tillgång till marknader utomlands. Det
har stimulerat utlokalisering av produktionen. Dessutom har möjligheter-
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mellan länder ökat i takt
na att fördela olika led i produktionsprocessen
med lägre kostnader för transporter.
tenderar att dra till
Ett land som erbjuder goda investeringsmöjligheter
sig kapital på bekostnad av andra länder. Det gör att den lönsamhet som
investeringsnivå i ökad utkrävs för att upprätthålla en tillfredställande
sträckning bestäms i omvärlden.
rörlighet har ökat kontinuerDet finansiella kapitalets internationella
ligt. De återstående delarna av valutaregleringen i Sverige avskaffades i allt
väsentligt den l juli 1989. Effektiviteten i valutaregleringen hade dessförinnan successivt urholkats. De låga transaktionskostnaderna
på de finansiella marknaderna medför vidare att priser och kapitalflöden
mycket
Vid fasta växelkurser resnabbt anpassas till förändrade förutsättningar.
sulterar detta i en hög grad av samvariation mellan räntenivåema i olika
länder.

Begränsningar

för politiken

Tidigare har konsekvenserna för stabiliseringspolitiken
av den internationella integrationen diskuterats. Då konstaterades att eftersom den svenska
ekonomin är liten i förhållande till världsekonomin kommer den inhemska inflationstakten och räntenivån till stor del att bestämmas utomlands.
Det är i själva verket innebörden av vad som i den ekonomiska litteraturen
brukar kallas för en liten öppen ekonomi.
medför att det
Den ökade konkurrensen i varu- och tjänsteproduktionen
inflationen
i
andra
länder.
När en fast
avvika
ifrån
allt
svårare
är
att
på sikt den fulla
växelkurspolitik
bedrivs hotar en högre inflationstakt
sysselsättningen och tillväxten. Erfarenheter från både Sverige och från
andra länder visar att en mer expansiv inriktning på den inhemska stabiliseringspolitiken än i omvärlden tenderar att leda till försämrad konkurrenskraft.
Det görs ibland gällande att möjligheterna att upprätthålla full sysselsättning i ekonomin försvåras av en ökad integration med omvärlden.
synpunkt ligger det inte mycket i dessa farhågor.
Från stabiliseringspolitisk
Sysselsättningsnivån i den svenska ekonomin avgörs i allt väsentligt av den
Vad som i första hand krävs är att
svenska ekonomins funktionssätt.
arbetsmarknaden fungerar väl så att en låg inflation är förenlig med ett
högt efterfrågeläge.
Även strukturpolitiken
påverkas i hög grad av intemationaliseringen.
Reglerande och administrativa ingrepp i ekonomin är svårare att upprätthålla när sådana åtgärder är föremål för internationella avtal och överenskommelser. Exempel på detta är förhandlingarna
om att minska gränsoch den utveckling som sker på flygtrafiskydden för jordbruksprodukter
kens område.
innebär också restriktioner för
Den tilltagande intemationaliseringen
hur skattesystemet kan utformas. Ett tydligt exempel på detta är omsättningsskatten på penningmarknaden, som har medfört att delar av handeln
förlagts till andra länder med lägre skattesatser. Den genomgripande skattereform som har inletts i år innebär att det svenska skattesystemet blir
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mer likt det i omvärlden. Fortfarande är emellertid många skattesatser
högre än i flertalet konkurrentländer.
finns ett tydligt beroende av omvärlden; miljöproInom miljöpolitiken
blemen är i stor utsträckning globala. Utsläpp i ett land får återverkningar
på livskvaliteten även i andra länder. Det gör att inhemska miljöåtgärder
kan
en begränsad effekt om de inte samordnas med liknande åtgärder i
andra länder.

Ökat beroende
men högre välfärd
Med den internationella integrationen följer stora välfárdsvinster. Specialisering i enlighet med komparativa fördelar medger en permanent större
produktion vid givna resurser. Varu- och tjänsteutbudet blir mer varierat
och produktionskostnader
och priser kan sänkas bl.a. genom att stordriftsfördelar i högre grad kan utnyttjas och att konkurrensen blir hårdare.
I den inhemska ekonomin kan störningar uppstå. Det kan handla om allt
från missväxt till mer normala konjunktursvängningar.
Genom intemationellt ekonomiskt utbyte och samarbete är det möjligt att lindra konsekvenserna av problem av denna typ; att utnyttja de internationella varu- och
faktorrnarknadema
som buffert för att jämna ut inhemskt genererade
"stömingar" och konjunktursvängningar.
Integration med omvärlden ger också bättre möjligheter att sprida risker. Eftersom tillgångar i olika länder inte är helt likvärdiga med avseende
på exempelvis avkastning kan en investerare minska sina risker genom att
diversifiera och sprida sina tillgångar på olika länder. Genom ökad konkurrens kan en placerare låna ut sitt sparande till den högsta räntan
samtidigt som låntagaren kan låna där han erbjuds den lägsta
Det finns emellertid också problem med internationell ekonomisk integration. De internationella
konjunkturstömingama
har varit kraftigare
efter 1973 än tidigare under efterkrigstiden. Elfektema av detta för en liten
och öppen ekonomi som den svenska har varit betydande. Hur stora de
negativa verkningarna på den svenska ekonomin blir beror emellertid i
huvudsak på den egna politiken.
Eftersom näringslivets konkurrensförmåga är avgörande for den ekonomiska utvecklingen och rörligheten hos produktionsfaktorema
är stor går
det inte i en internationellt integrerad värld att utan hänsyn till omvärlden
välja t.ex. hur miljöpolitik
eller sociala välfärdssystem utformas. Kapital
och människor har möjlighet att flytta och såväl utländska som inhemska
konsumenter och företag kan själva välja från vilket land de vill köpa varor
och tjänster. Kanske kan man säga att priset för dessa friheter är ett
mindre utrymme för nationella variationer i den politik som förs.

2.8

Sammanfattning

och

slutsatser

Målen för den ekonomiska politiken som de traditionellt
formuleras är
full sysselsättning, hög ekonomisk tillväxt, fast penningvärde, jämn fördelning av levnadsstandarden, regional balans och jämvikt i bytesbalansen. I
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detta kapitel diskuteras sambanden mellan dessa mål. För att förskjuta
perspektivet på ekonomisk politik i en mer långsiktig riktning diskuteras
en komplettering av målen för den ekonmiska politiken. Begreppet nationalförmögenhet spelar en viktig roll i denna ansats.
Den ekonomiska politiken skall skapa både goda betingelser för tillväxt
och ett. effektivt resursutnyttjande samt utjämna ekonomiska obalanser i
syfte att uppnå mål såsom full sysselsättning och stabilt penningvärde.
Under de senaste decennierna har svårigheterna att bedriva stabiliseringspolitik ökat och blivit allt tydligare. Länderna inom OECD-området
genomgick under senare delen av 1970-talet en ekonomisk kris med låg
tillväxt, hög inflation och ökande arbetslöshet. Denna utveckling medförMöjligheterna
de betydande förändringar i synen på stabiliseringspolitik.
den ekonomiska utvecklingen anses idag vara begränsade.
att ñnjustera
Stabiliseringspolitik
bör i stället bedrivas i ett medelsiktigt perspektiv.
kommit att
Vidare har de strukturella problemen i industriländema
ägnas en ökad uppmärksamhet. Goda teoretiska argument finns både för
vid
att stärka konkurrensen och för att göra ingrepp i marknadsekonomin
emellertid
finns
också
marknadsmisslyckanden.
många
länder
det
I
s.k.
betydande problem orsakade av de politiska åtgärder som vidtagits.
För att kunna undvika såväl en hög inflation som hög arbetslöshet är det
viktigt att den ekonomiska politiken är trovärdig. Erfarenheterna av
devalveringscykler
både i Sverige och utomlands är mycket negativa.
Kostnaderna i termer av lägre investeringar och ekonomisk tillväxt är
betydande. Därför bedrivs en politik med fast växelkurs. Med en fast
växelkurs binds den inhemska ränte- och inflationstakten starkare till den i
omvärlden. För att en sådan politik skall lyckas bör finanspolitiken
vara
tillräckligt stram. Åtgärder som att avreglera valutamarknaden och att ge
riksbanken en mer självständig ställning bidrar också till att stärka politiken med en fast växelkurs.

29

3

3.1

Utgångsläget

och

problemen

Inledning

l långtidsutredningama
riktas uppmärksamheten
i huvudsak framåt. I
denna långtidsutredning är det utvecklingen under 1990-talet och i några
fall t.0.m. de första decennierna på 2000-talet som står i fokus. Syftet med
detta kapitel är teckna en bakgrund. Här beskrivs utvecklingen i den
svenska ekonomin under 1980-talet och formuleras de problem som diskuteras i kommande kapitel.
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1980-talet har präglats av
dels den ihållande högkonjunkturen
i världsekonomin efter 1982-1983,
dels av två strategiska val som fattades vid decenniets början. Det ena var
att snabbt förbättra det offentliga finansiella sparandet, det andra att
förbättra konkurrenskraften
1981 och 1982.
genom två devalveringar
Även den ökade ekonomiska integrationen med omvärlden och avregleringen av de finansiella marknaderna har haft stor betydelse för den
ekonomiska utvecklingen.
Syftet är här inte att utvärdera den ekonomiska politik som har förts.
Det skulle kräva att alternativa handlingslinjer kunde preciseras och att
deras tänkbara effekt kontrasteras med de faktiska utfallen. Det skulle
vidare kräva en analys av vilka alternativ som de facto funnits med hänsyn
dels till det parlamentariska läget m. m., dels till den bild av den ekonomiska utvecklingen som politiska beslutfattare haft att utgå ifrån. Vidare
måste resultaten av den förda politiken kunna skiljas från effekter av yttre
och därmed av politiken oberoende faktorer.
Det är däremot möjligt att redovisa vad som faktiskt hänt i den svenska
ekonomin och att i en del fall kontrastera det med utvecklingen i omvärlden. Därmed belyses utfallet av den ekonomiska politik som förts samtidigt som en del av de problem som idag finns i den svenska ekonomin görs
tydliga.
Diskussionen i detta kapitel koncentreras till traditionella ekonomiskpolitiska frågeställningar rörande ekonomisk tillväxt, sysselsättning, inflation etc. Hur utvecklingen gestaltat sig t.ex. från miljö- eller fördelningsmässiga utgångspunkter beskrivs i kapitel 12 respektive 15.
1 avsnitt 3.2 beskrivs utgångsläget i början av 1980-talet och vilka
effekter en kombination av fmanspolitisk åtstramning och devalvering bör
ha. Avsnitt 3.3. och 3.4 innehåller en diskussion om 1980-talet i ett i
huvudsak stabiliseringspolitiskt
perspektiv. Utvecklingen i ett strukturellt
perspektiv, med fokusering på tillväxt och strukturomvandling,
diskuteras
i avsnitt 3.6. I båda dessa perspektiv spelar utvecklingen av sparandet i
ekonomin en viktig roll. Det behandlas i det mellanliggande avsnittet 3.5. I
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avsnitt 3.7 diskuteras ett antal problemområden
för fortsatt analys och
diskussion i utredningens senare kapitel. Slutligen sammanfattas kapitlet i
avsnitt 3.8.

3.2

i början

Utgångsläget

på 1980-talet

Krisen på 1970-talet
Under de första decennierna efter kriget kännetecknades den ekonomiska
utvecklingen
såväl i Sverige som internationellt
hög och stabil
- av en
tillväxt, låg inflation och full sysselsättning. Vid ingången till 1980-talet
hade denna bild radikalt förändrats. OECD-ländema befann sig i en djup
recession och den svenska ekonomin stod inför en rad allvarliga problem:
Stora underskott i statsbudgeten och bytesbalansen, låga investeringar,
hög inflation och en begynnande försvagning av läget på arbetsmarknaden.
Oljeprischockema under 1970-talet markerar en vändpunkt i efterkrigstidens gynnsamma ekonomiska utveckling. De var inledningen till en
period där låg ekonomisk tillväxt uppträdde samtidigt med hög arbetslöshet och inflation. Både i Sverige och utlandet saknades erfarenhet av
denna typ av stöming
från ekonomins utbudssida. Den gick inte att
möta med traditionella stabiliseringspolitiska
medel. Kontraktiv politik
tillämpad i utlandet
ledde till ytterligare arbetslöshet medan expansiv
politik tillämpad i Sverige
under benämningen överbryggningspolitik
spådde på inflationen.

Diagram 3.1 Sveriges marknadsandelar och relativpriser för export av bearbetade
varor
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Diagram 3.2 Arbetslöshet i Sverigeoch OECD
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Den höga internationella inflationen och det starka inhemska efterfrågeläget ledde till att lönekostnadema i industrin steg med 40 °/o under perioden 1974- 1976. Konsekvenserna för svenskt näringsliv blev allvarliga.
sjönk och industrin förlorade marknadsandelar såväl på
Vinstniváema
den internationella som den svenska marknaden, se diagram 3.1. Fortsatt
snabba kostnadsökningar och stagnation i den konkurrensutsatta sektorn
motverkades dock med devalveringar 1976 och 1977.
Samtidigt fortsatte den offentliga utgiftsexpansionen. Transfereringama
till hushållen tilläts växa i snabb takt. Den offentliga sektorn byggdes ut
insatserna ökade samtidigt som omfattanoch de arbetsmarknadspolitiska
de stödprogram för de krisdrabbade branscherna finansierades via offentliga budgetar. Dessa åtgärder bidrog till att arbetslösheten under slutet av
1970-talet förblev låg i jämförelse med övriga Europa, se diagram 3.2. De
stigande offentliga utgifterna i kombination med minskade skatteintäkter
resulterade i ett växande budgetunderskott och en snabbt växande statsskuld.
recessionen förvärrades ytterligare av den andra
Den internationella
oljeprischocken 1979. I Sverige stagnerade produktionen och arbetslösheten började nu också öka. Kronan devalverades åter 1981. Samtidigt lades
finanspolitiken om i en något mer åtstramande riktning

Utvecklingen under 1970-taletdiskuteras utförligare i Långtidsutredningama 1980
och 1987 Finansdepartementet, 1980och 1987.
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Devalvering

och stram finanspolitik

År 1982 genomfördes ytterligare en devalvering, nu med 16%. Politiken
gavs en ännu stramare inriktning. Denna kombination av åtstramning och
devalvering framstod som ett alternativ både till en ny överbryggningspolitik och till den ensidiga åtstramning som praktiserades i andra länder.
Tanken var att en åtgärdskombination
av detta slag skulle göra det möjligt
för att klara
att återställa vinstnivån och förbättra konkurrenskraften
skulle
tillväxt och sysselsättning. Budget- och bytesbalansunderskotten
och
arbetslösproduktionen
stagnerade
därmed kunna reduceras utan att
heten steg. För att detta skulle gå måste den inhemska efterfrågan hållas
tillbaka samtidigt som produktionen stimulerades.
En devalvering syftar till att uppnå två effekter. Den ena är att genom
förändrade relativpriser förskjuta efterfrågan - såväl inhemsk som utinhemskt producerade varor. Den andra är att bidra till att
ländsk
- mot
ekonomins struktur förändras så att den konkurrensutsatta sektorn stärks.
sektorns
En devalvering innebär att priserna på den konkurrensutsatta
produkter stiger mätt i kronor i förhållande till lönekostnaderna, vilket
ger en högre lönsamhet och stimulerar en utbyggnad av sektorn.
För att denna tillväxt av den konkurrensutsatta sektorn skall komma till
stånd krävs emellertid också att resurser kan föras över från de delar av
ekonomin som är skyddade från konkurrens. Det kan dock förhindras vid
För att skapa utrymme för
en fortsatt snabb inhemsk efterfrågetillväxt.
därför
den inhemska efterfrågan
måste
sektorn
den konkurrensutsatta
devalveringen
i sig som höjer
viss
del
sker
detta
Till
dämpas.
genom
importprisema och därmed sänker realinkomstema.
och därmed
De högre importprisema ger dessutom en inflationsimpuls
För att undvika att snabba prisökrisk för högre inflationsförväntningar.
ningar förtar de positiva etfektema av devalveringen måste en devalvering
kombineras med en efterfrågedämpande politik för att få önskvärd effekt.

3.3

Konkurrenskraften

och

Ett huvudsyfte med devalveringama
konkurrenskraften och vinstnivåema

lönebildningen
1981 och 1982 var alltså att återställa
i näringslivet. Detta syfte uppnåddes

också.
Konkurrenskraften
mäts oftast genom att jämföra löne- och produktivitetsutvecklingen, eller arbetskraftskostnaden per enhet, i Sverige och de
Mätt på detta sätt innebar devalveringama
viktigaste konkurrentländema.
konkurrenskraften.
Men därefter har konkurrensförbättring
kraftig
av
en
kraften kontinuerligt försämrats av den i förhållande till omvärlden snabbare pris- och löneutvecklingen. Som framgår av diagram 3.3 och 3.4 har
stigit betydligt mer i Sverige än i omvärlden samarbetskraftskostnadema
varit lägre. Mätt i nationell valuta, dvs.
tidigt som produktivitetstillväxten
har därför relativa arbetskraftsutan hänsyn till växelkursförändringar,
kostnaden per producerad enhet stigit kraftigt. Uttryckt i gemensam valu-
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Diagram 3.3 Sverigesarbetskraftskostnadi gemensamvalutaoch produktivitet relativt
elva OECD-länder
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Diagram 3.4 Sverigesrelativa enhetsarbetskostnadi nationell ochgemensamvaluta
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ta tycktes dock fortfarande år 1989 något av den kostnadsfördel som
växelkursförändringarna
skapat kvarstå.
Nu är emellertid en jämförelse med kostnadsläget ett visst år problemadyker upp
tisk för att bedöma konkurrenskraften.
Nya konkurrentländer
på svenska exponmarknader och det sker förändringar i efterfrågestruktuDet är därför
ren, vilka är faktorer som ger nya konkurrensförutsättningar.
svårt att avgöra om den kostnadsnivå som nu råder ger en tillräcklig
konkurrenskraft,
i den meningen att det skulle räcka med att anpassa
kostnadsökningstakten i Sverige till den i omvärlden för att kunna upprätthålla full sysselsättning och jämvikt i bytesbalansen. I kapitel 9 redovisas
emellertid beräkningar som tyder på att svenskt näringsliv skulle vara
konkurrenskraftigt
vid dagens kostnadsnivå.
På sikt bestäms konkurrenskraften
av betydligt fler faktorer än det
relativa kostnadsläget. Svenskt näringsliv konkurrerar på den internationella marknaden genom förmåga att utveckla nya produkter, att ha en hög
kvalitet på dessa och förmåga till anpassning till marknadens krav etc. I
det perspektivet är det snarast lönsamheten som är den bästa indikatorn
på konkurrenskraft, och den har under större delen av 1980-talet varit god
i näringslivet.
Till bilden hör också utvecklingen av det svenska bytesförhållandet med
Om priserna på svenska exportprodukter stiomvärlden terms-of-trade,
importvaror är det likvärdigt med en realinför
svenska
snabbare
än
ger
komsthöjning som kan ge utrymme för en kostnads- och inkomststegring
som är snabbare än omvärldens. En förutsättning är dock att det inte är
den svenska kostnadsutvecklingen utan förändringar på världsmarknaden
som driver upp det relativa exportpriset.
Är den konkurrensutsazta

sektorn tillräckligt

stor

i den meningen att den innebar att det
Devalveringen 1982 var offensiv
svenska kostnadsläget efter devalveringen sannolikt hamnade under vad
till
som kunde betraktas som långsiktig jämvikt i kostnadsrelationerna
omvärlden. Med hög lönsamhet och snabb expansion var det naturligt att
kostnaderna steg relativt snabbt, särskilt när lediga resurser tagits i anspråk och arbetslösheten generellt sjönk. På lång sikt tenderar det kostdevalvering skapar att försvinna även om den
nadsförsprång en offensiv
takt med vilket detta sker i hög grad är beroende av hur stram den
ekonomiska politiken är.
Åtta år efter den senaste devalveringen är det därför väl så relevant att
utvärdera dess effekter genom att belysa om den önskade strukturella
förändringen i ekonomin har kommit till stånd.
sköt fart efter devalveringarna
Uppenbart är att industriproduktionen
1981 och 1982. Delvis skedde detta genom att tidigare outnyttjad kapacitet togs i bruk. Fallet i industrins sysselsättning bromsades. Samtidigt steg
lönsamheten. Investeringarna i industrin och i näringslivet som helhet har
också under en följd av år legat på historiskt sett mycket höga nivåer, se
diagram 3.5. Av diagram 3.6 framgår att industrins kapitalstock växte
under senare hälften av l980-talet. Det talar för att politiken varit framgångsrik i detta avseende.
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Diagram 3.5 Räntabilitet på materiellt kapital och investeringar i industrin som andel i
av industrins törâdlingsvärde
Procent
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Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

Diagram 3.6 Kapitalstocken i tillverkningsindustrin uppdeladpå maskiner och hyggnader 1963- 1988
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Frågan är emellertid om den konkurrensutsatta sektorn har byggts ut i
tillräcklig utsträckning. Ett traditionellt sätt att närma sig denna fråga är
att undersöka huruvida den konkurrensutsatta sektorn är så stor att det är
möjligt att förena full sysselsättning med jämvikt i bytesbalansen. Enligt
detta synsätt skulle uppenbarligen den konkurrensutsatta sektorn fortfarande vara för liten, eftersom bytesbalansen uppvisar underskott samtidigt
är högt och arbetslösheten är mycket låg.
som kapacitetsutnyttjandet
Nu finns det emellertid flera problem förknippade med att använda
bytesbalansen som kriterium för den konkurrensutsatta sektorns lämpliga
storlek. Underskotten i bytesbalansen beror till viss del på en i förhållande
till tidigare hög investeringsnivå, vilken i sin tur är ett tecken på att den
konkurrensutsatta sektorn byggs ut. Därtill kommer att svenska företag,
särskilt under senare delen av l980-talet, har gjort stora investeringar
utomlands. Dessa investeringar har genererat ökade räntebetalningar till
utlandet medan avkastningen till stor del inte registreras i bytesbalansen.
Investeringar i utlandet kan emellertid tänkas stärka den konkurrensutsatta sektorn i Sverige och ökar i varje fall den svenskägda kapitalstocken,
vilket i längden borde ge den svenska ekonomin ökade inkomster.
Avgörande för om den konkurrensutsatta sektorn är tillräckligt stor är
att den svenska ekonomin på lång sikt förmår generera exportinkomster
som svarar emot konsumtionen av importerade varor och tjänster. I det
perspektivet är det inte underskott i bytesbalansen utan utvecklingen av
ekonomins samlade reala och finansiella förmögenhet som har betydelse.
Det är den långsiktiga konsumtionsefterfrågans
nivå och sammansättning
som bestämmer vilken storlek på den konkurrensutsatta sektorn som är
tillräcklig.
Till bilden hör också att resursutnyttjandet under senare delen av 1980talet har legat på en mycket hög nivå. Ekonomin visar idag tydliga tecken
på överhettning. Mycket talar för att arbetslösheten ligger under den nivå
Holmlund,
1990.
som är förenlig med en stabil och låg intlationstakt
Denna överhettning är en viktig orsak till bytesbalansunderskottet.
Hög
efterfrågan och bristen på produktionskapacitet
ger en hög importefterfrågan. Vid ett mer dämpat efterfrågeläge i ekonomin skulle bytesbalansen
visa ett mindre underskott.
Det kan vara värt att i detta sammanhang notera att 1986, då arbetslösheten var drygt 2% och inflationen låg förhållandevis nära omvärldens,
visade bytesbalansen ett positivt saldo. Visserligen stöddes utvecklingen
1986 av en kraftig förbättring av bytesförhållandet med omvärlden, bl.a.
sjönk oljepriset. Men Sveriges bytesförhållande har sedan dess inte försämrats och den konkurrensutsatta sektorn har byggts ut. Situationen år
1986 kan ses som en indikation på att det med ett normalt
efterfrågetryck skulle vara möjligt att vid nuvarande bytesförhållande nå balans i
utrikeshandeln och att den konkurrensutsatta sektorn därmed skulle vara
tillräckligt stor.
Det har således skett en betydande utbyggnad av den konkurrensutsatta
sektorn under l980-talet. Det finns också tecken som tyder på att denna
utbyggnad har varit tillräcklig även om det är svårt att dra någon bestämd
slutsats. Däremot står det klart att den snabba kostnadsutveckling som nu
råder hotar den konkurrensutsatta sektorn och riskerar att leda ekonomin
tillbaka till den situation som rådde i början på l980-talet.
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Höga löneökningar
Utrymmet för reallöneökningar bestäms på sikt av produktivitetstillväxten. Löneökningar utöver detta utrymme leder till inflation. För att undvika stigande arbetslöshet och stagnerande produktionstillväxt
måste lönekostnadsökningarna reduceras
inte primärt för att svensk exportindustri skall konkurrera med billig arbetskraft, utan för att växla ned den
nominella löneökningstakten till en nivå som är förenlig med full sysselsättning. Reallöneökningama
måste tas ut vid lägre nominella nivåer och
inflation
för
lägre
det
överhuvudtaget
skall finnas något utrymme
att
en
för höjda reallöner.
Lönekostnadema har inte något år sedan 1963 ökat långsammare än
med 6%, se diagram 3.7. Under perioden fram till mitten av 1970-talet
åtföljdes emellertid den snabba löneökningstakten av en hög produktivitetstillväxt.
Den svenska ekonomin kunde därför bära relativt snabba
löneökningar utan att det ledde till hög inflation eller försämrad konkurrenskraft. Lönebildningen tycks alltså ha fungerat förhållandevis tillfredsställande under denna period.
i mitten av 1970-talet står i bjärt
De stora lönekostnadsökningama
föll kraftigt men någon anpasskontrast till detta. Produktivitetstillväxten
ning av reallönerna ägde inte rum, se tabell 3.1. Vidare bidrog höjda
sociala avgifter till att öka lönekostnadema. Lönsamhet och konkurrenskraft drabbades under denna period hårt. Åren därefter präglades av en
anpassning av reallönerna till den långsammare produktivitetstillväxten.

Diagram 3.7 Lönekostnadsökningaruppdeladepå avtalsmässigalöneökningar, löneglidning och höjda socialaavgifter 1962- 1989
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Tabell 3.1 Reallön, produktivitet och skatter i tillverkningsindustrin 1965- 1987
Genomsnittlig årlig procentuell förändring

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arbetsproduktivitet
Reallön efter skatt
Skattefaktor
därav:
Inkomstskattefaktor
Social avgiftsfaktor
Relativpris mellan konsumentpris och producentpris
Reallönekostnad2+ 3+6
Nominell lön
Konsumentprisindex KPI

19651973

19731976

19761983

19831987

6,5
2,5
2,6

2,4
3,1
5,1

3,0
- 1,1
0,7

3,1
2,2
0,8

1,5
1,1

1,2
3,9

- 0,3
1,0

0,6
0,2

2,0
7,4
9,6
5,3

-2,8
5,6
14,9
10,0

1,6
1,1
8,7
10,3

0,1
3,2
8,9
5,9

Källa: Calmfors, L. och A. Forslund 1990, Wage setting in Sweden, L. Calmfors
red., WageFormation ana MacroecønømicPolicy in the Nordic Countries, SNSoch
Oxford University Press,under utgivning.

De nominella lönerna steg emellertid i stort sett lika snabbt som före
kostnadskrisen. De långsammare reallönestegringama är istället resultatet
av en högre inllationstakt.
Under de senaste åren har reallönema börjat stiga igen ungefär i takt
Sedan 1987 har emellertid de nominella
med produktivitetstillväxten.
löneökningama stegrats år för år. De senaste fem åren har lönerna stigit
2- 3% snabbare än i de viktigaste konkurrentländerna.
En viktig orsak till de snabba löneökningama de allra senaste åren har
varit överhettningen på arbetsmarknaden. Som diskuteras närmare i kapitel 9 beror löneökningama i hög grad på efterfrågeläget på arbetsmarknaden. En låg arbetslöshet tenderar att driva upp både de reala lönerna och
den nominella löne- och prisstegringstakten.

3.4

Finanspolitiken

och

de offentliga

utgifterna

Mot ovanstående bakgrund är det väsentligt att belysa hur efterfrågan i
den svenska ekonomin har utvecklats under l980-talet. Ett sätt att närma
bidrag till den
sig denna fråga är att studera olika efterfrågekomponenters
3.2.
tabell
totala efterfrågetillväxten,
se
har
Av tabellen framgår klart hur en förändring i efterfrågemönstret
skett. Under perioden 1981-1984 svarade nettoexporten för en betydanDärefter sköt den inhemska efterfrågan fart
de del av efterfrågetillväxten.
och särskilt konsumtionen tilläts under åren 1984-1987
svara for en
Under senare år, 1987-1990, har
mycket stor del av efterfrågetillväxten.
varit betydande.
även investeringstillväxten
i den svenska ekonomin har den internationella
För efterfrågetillväxten
utvecklingen spelat en stor roll. När finanspolitiken utformades i samband
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Tabell 3.2 Bidrag till efterfrågetillväxten
Procent av föregåendeårs BNP
19811984

19841987

19871990

Konsumtion
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Kapitalbildning
Investeringar
Nettoexport

0,4
0,0
0,4
1,9
0,4
1,5

2,7
2,2
0,5
-0,2
1,0
- 1,2

1,2
0,8
0,4
0,6
1,3
-0,7

Summa BNP

2,3

2,5

l 8

Källor. Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Diagram 3.8 Bytesförhållandet terms-of-trade - kvoten mellan export- och imponpriser
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med devalveringen 1982 fanns det inga förväntningar om en internationell
högkonjunktur av den styrka och uthållighet som kom under följande år.
På många vis gynnade den internationella utvecklingen självfallet den
svenska ekonomin. Samtidigt bidrog denna utveckling till den snabba
efterfrågetillväxten
och överhettningen under 1980-talets senare del. Under 1985 syntes tecken på en försvagning i bytesbalansen. Penningpolitiken lades om i en âtstramande riktning under våren 1985 för att motverka
dessa tendenser. När det svenska bytesförhâllandet
förbättrades kraftigt
under 1986, till följd av bl.a. fallande oljepriset och stigande priser på
skogsprodukter, förbättrades emellertid åter bytesbalansens saldo, se diagram 3.8. Det ändrade förutsättningarna för att bedriva en stramare poli-
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tik och hålla tillbaka den inhemska efterfrågetillväxten.
i den svenska ekonomin snabb och
Under 1987 var efterfrågetillväxten
bytesbalansen försvagades. Den kraftiga börsnedgång som inträffade hösten 1987 skapade emellertid en stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen.
Mot bl. a. denna bakgrund skedde ingen omläggning av
politiken i åtstramande riktning.

Dämpad

utgzftstillvâxt

kan sägas ha spelat för denna
Frågan är då vilken roll finanspolitiken
utveckling. Under 1980-talet har de offentliga utgiftemas ökningstakt
dämpats påtagligt. Särskilt tydligt är detta när de olfentliga utgifterna
relateras till BNP, se diagram 3.9. Resultatet har blivit en mycket snabb
förbättring av den offentliga sektorns finansiella sparande. Statens budget13% av BNP budgetåret 1982/83 till ett överunderskott har vänt från
skott på ca l°/0 1988/89.
Dämpningen beror i huvudsak på att den offentliga konsumtionen har
vuxit betydligt långsammare än under 1970-talet och att de offentliga
investeringarna minskat i volym. Ett annat viktigt inslag i utgiftsreduktill industrin skurits ned kraftigt.
tionen har varit att subventionema
Därtill har så småningom ränteutgiftema blivit lägre som en följd av att
det stora underskottet i statsbudgeten eliminerats och statsskulden börjat
sjunka. Transfereringar, framför allt till hushållen, utgör fortfarande det
mest expansiva inslaget i denna utvecklingsbild, se diagram 3.10.
Besparingama under 1980-talet avser framför allt de statliga myndigheternas verksamhet, men också de kommunala utgifterna har ökat i lång-

Diagram 3.9 Offentliga utgifter och inkomster
Procent
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Diagram 3.10 Offentliga utgifter i fasta priser
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sammare takt. Det är emellertid inte resultatet av några genomgripande
strukturförändringar.
Ett vanligt sätt att spara har i stället varit att använda "osthyveln,
dvs. att begränsa anslagsökningama.
Utvecklingen av de offentliga utgifterna diskuteras utförligare i kapitel
Där framgår bl. a. att några av de faktorer som bidragit till 1980-talets
långsammare utgiftsökning har varit av den karaktären att de inte kan
väntas göra sig gällande under de framförliggande åren. På investeringssidan finns det både eftersatta behov och krav på nya satsningar, t.ex. på
kommunikationsoch miljöområdet.
En förklaring till den långsammare
utgiftsökningen tycks också vara att lönekostnadema i den offentliga sektorn vuxit något långsammare än i den privata, vilket bl.a. visar sig i att
prisindex för offentlig konsumtion under 1980-talet vuxit långsammare än
BNP-deflatorn.
Det finns goda skäl att tro att denna utveckling inte kan
fortsätta under 1990-talet.

Har finanspolitiken

varit tillräckligt

stram

Den offentliga sektorns finansiella sparande har förbättrats snabbt sedan
1982. Det tyder i sig på att finanspolitiken har varit förhållandevis stram.
Men det finns också en annan utgångspunkt för att bedöma graden av
ñnanspolitisk stramhet, nämligen att sätta den i relation till utvecklingen
av den totala efterfrågan i ekonomin. Då måste finanspolitiken
anses ha
varit för svag i den enkla meningen att efterfrågetrycket
tidigare
som
konstaterats
blivit för högt.
-

Diagram 3.11 Den offentliga sektorns finansiella sparande respektive förändring i
strukturellt budgetsaldo
Procent

av BNP

6"

°°

° "

saldo

Sparande

-

1979

1981

1983

1985

1987

1989

Källor: Statistiska centralbyrån, finansdepartementet och OECD.

stramhet är att beräkna så kallade
Ett sätt att belysa finanspolitikens
strukturella budgetutfall, se diagram 3.1 Tanken med dessa är att försöka
Beräkningsmetoden,
som tillämpas av
rensa för konjunktureffekter.
OECD, är att uppskatta hur offentliga utgifter och intäkter förändras vid
förändringar i BNP. Den delen av en uppgång eller nedgång av det offentlihänförs till
ga sparandet som inte kan förklaras av BNP-förändriiigar
finanspolitiken.
Beräkningarna av de strukturella budgetutfallen tyder på att politiken
under 1980-talet har varit påfallande stram. Under senare år har dock
inriktning svängt och istället varit något expansiv. Det
ñnanspolitikens
innebär att förbättringen i det offentliga finansiella sparandet under
ex.
1988 och 1989 i huvudsak kan hänföras till högkonjunkturen.
Ett annat angreppssätt vid en bedömning av finanspolitiken är att istället belysa hur de reala förändringarna i den offentliga sektorns inkomster
och utgifter påverkar samhällsekonomin. Med antaganden om marginella
impoit- och konsumtionsbenägenheter går det att beräkna hur förändringar av olika inkomster och utgifter i den offentliga sektorn bidrar till
förändringar i BNP. OECD har gjort också denna typ av beräkningar, se
tabell 3.3. De visar samma mönster - finanspolitiken var stram fram till
0. m. 1987 och under åren därefter svagt expansiv.
har en rad
Dessa olika mått på graden av stramhet i finanspolitiken
svagheter. De är till exempel känsliga för ändringar i definitionen av vad
som räknas som offentliga utgifter, inkomster eller skuldsättning. De inkluderar inte heller effekter via pris- och lönebildning och kreditmarknad.
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Tabell 3.3 Finanspolitiska elfekter
Procent av BNP i fasta priser
1983
Staten inkl.
socialförsäkring

-1,l

Kommunerna
Totala
offentliga
sektorn

0,6

-0,5

1984

-2,9

1985

-0,6

0,5

-2,4

0,8

0,2

1986

-1,2
0,2

-l,0

1987

-2,5

1988

-0,8

1989

0,1

-0,2

0,9

0,3

-2,7

0,1

0,4

Källa: OECD.

Under senare år har finanspolitikens
traditionella roll
år för år
- att
påverka det inhemska efterfrågeläget
blivit alltmer ifrågasatt. Det har
medfört ett ökat intresse för mer långsiktigt orienterade mått på finanspolitikens elfekter. Ett sådant mått är hur mycket högre eller lägre skattetrycket skulle behöva vara för att hålla den reala statsskulden på en konstant
nivå i förhållande till BNP, se diagram 3.12. Av detta diagram framgår
också att en väsentlig omläggning skett i finanspolitiken under 1980-talet
den skuldfálla
som diskuterades i början av 1980-talet är inte längre
aktuell.

Diagram 3.12 Finanspolitikens elfekt på statsskulden
Procent

ov BNP
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Källa: OECD.
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Sparandet

3.5

Det totala sparandet

har ökat

Sparandet är betydelsefullt för den ekonomiska utvecklingen både ur ett
och därför att det påverkar efterfrågeläget i
långsiktigt tillväxtperspektiv
är det ekonomins totala sparande som är
ekonomin. Ur tillväxtsynpunkt
Investeringarna
i
ekonomin
och det totala finansiella sparanintresse.
av
det som är lika med bytesbalansens saldo utgör tillsammans det totala
sparandet.
Diagram 3.13 visar att sparandet ökade snabbt mellan 1982 och 1984
och därefter i något långsammare takt. Detsamma gäller för nettosparandet som visar ökningen i ekonomins totala nettoförmögenhet. Vid 1980talets början var nettosparkvoten under tre procent. Trots den kraftiga
förbättring som skett de senaste åren ligger sparandet i dag på en nivå som
är betydligt lägre än vad som var fallet vid 1970-talets början.
Uppgången i sparandet beror i hög grad på att underskottet i de offentliga finanserna i början på 1980-talet vändes till ett överskott i slutet av
1980-talet. De återställda vinstnivåema i företagen har också bidragit till
det ökade sparandet i ekonomin. I hushållen har däremot det finansiella
sparandet samtidigt minskat.
Investeringarna har ökat under 1980-talets andra hälft. Det gäller både
och företagens direktinvesteringar
utomde inhemska iinvesteringama
lands. Detta förklarar en stor del av den nedgång i det finansiella sparan-

Diagram 3.13 Sparande,investeringaroch bytesbalans 1970-1989
Procentuell
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Löpande priser

av BNP
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det som har ägt rum de senaste åren. Läget vore naturligtvis mer allvarligt
på det sätt som var fallet fram till år 1982
om bytesbalansunderskottet
hade berott på en hög konsumtion.
Det låga finansiella hushållssparandet bidrar emellertid till överhettningen i ekonomin. Det höga efterfrâgeläget hotar även på sikt vinsterna
och därmed sparandet i företagssektom via de snabba löneökningama.

Samband

mellan

sparandet

i olika sektorer

Till följd av den expansiva finanspolitiken i mitten av 1970-talet försämrades den offentliga sektorns finansiella sparande dramatiskt. Uttryckt som
andel av BNP föll sparandet från 4% till -6,5 °/omellan 1976 och 1982. I
början av 1980-talet stramades finanspolitiken
åt och den offentliga sektoms finansiella sparande förbättrades.
Den privata sektorns finansiella sparande har beskrivit en motsatt utveckling under de två senaste decennierna, se diagram 3.14. Företagens
finansiella sparande har minskat drastiskt under 1980-talet trots att vinsterna ökat betydligt. Anledningen är att även investeringarna ökat snabbt.
Hushållens nettosparande kan delas upp i realt och finansiellt sparande.
Det finansiella sparandet utgörs huvudsakligen av banksparande, aktiesparande, individuellt
försäkringssparande och obligationssparande, me-

Diagram 3.14 Det finansiella sparandet
Procentuell
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Löpande priser

av BNP
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i egna hem och fritidshus dominerar det reala
dan nettoinvesteringar
sparandet. Kring 1980 föll hushållens reala sparande kraftigt. Efter 1985
har även hushållens finansiella sparande sjunkit snabbt.
En viktig fråga både för att förstå historien och inför framtiden är hur
samspelet mellan det privata och offentliga sparandet fungerar. Ett ökat
följd av ett högre skatteuttag eller reduceoffentligt sparande
- som är en
rade offentliga utgifter - kan medföra att hushållens disponibla inkomster
minskar. Det tenderar att medföra en nedgång i hushållens sparande.
Därmed leder inte det högre offentliga sparandet till en lika stor förbättring i ekonomins totala sparande.
Sambandet mellan offentligt och privat sparande har också andra orsanormalt det offentliga
ker. Exempelvis stiger under en högkonjunktur
finansiella sparandet till följd av ökade skatteinkomster och minskade
utgifter för exempelvis arbetslöshetsunderstöd. Högre investeringar medför samtidigt att företagens finansiella sparande minskar.

Avregleringen

och hushållens

sparande

För hushållen har det funnits en särskild anledning att minska sitt finansiella sparande efter 1985. När kreditmarknaden avreglerades fick hushållen
större möjligheter att lånefinansiera både investeringar och konsumtion.
Det är då naturligt att tänka sig att de anpassat skulder och tillgångar till
den nya situationen.
Under efterkrigstiden har den svenska kreditmarknaden varit reglerad i
mer eller mindre hög grad. De viktigaste instrumenten under 1970-talet
ränteregleringar, placeringskrav och
var utlåningstak, likviditetskvoter,
kapitel
14.
emissionskontroll,
se
Ett flertal empiriska studier visar att det finns ett samband mellan den
kreditpolitik som bedrivs och hushållens finansiella sparande Spardelegationen, l989. l perioder med restriktiv kreditreglering har hushållens
finansiella sparande tenderat att öka och vice versa. Under åren 1972,
samtidigt som hus1976 och 1979 fördes en mer expansiv kreditpolitik
hållssparandet föll tillfälligt.
Under 1980-talet har de finansiella marknaderna successivt avreglerats
för
och i november 1985 upphävde riksbanken utlåningsbegränsningama
banker, bostadsinstitut och finansbolag. Denna utveckling var till stor del
samtidigt som effektiviteten i regleringen följd av internationaliseringen
arna successivt urholkats.
Utlåningen till hushållen ökade snabbt efter 1985, se diagram 3.15.
Skulderna ökade drastiskt 1986 men det gjorde även tillgångarna, vilket
innebar att hushållens balansräkningar blåstes upp. En viktig fråga är om
utlåningsökningen är av tillfällig karaktär och därmed kommer att avta
efter en anpassningsperiod.
Diagram 3.16 visar att kvoten mellan hushållens skuldstock och bruttoförmögenhet trendmässigt har stigit under 1970- och 1980-talen. Den steg
visserligen snabbare än normalt mellan 1985 och 1987, men stabiliserades
på att avregleringen
efter 1988. Det skulle kunna vara en indikation
innebar en engångsanpassning av skuldkvoten och att tillväxten i hushål-
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Diagram 3.15 Hushållens tillgångar och skulder
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Diagram 3.16 Hushållens skuldkvot 1970-1988
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lens skuldsättning i fortsättningen kommer att närmare följa uppgången i
hushållens bruttoförmögenhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att hushållens finansiella sparande
har fallit sedan mitten av l980-talet. Det är en förklaring både till överhettningen i ekonomin och till försämringen i de utrikes betalningarna.
Mycket talar emellertid för att fallet i hushållens sparande delvis varit
tillfälligt, orsakat av att hushållen ökat sina skulder när kreditmarknaden
avreglerats.

3.6

Den

ekonomiska

tillväxten

Av diskussionen har framgått att efterfrågan i ekonomin under andra
hälften av 1980-talet ökat för snabbt i förhållande till produktionen. Det
har medfört en överhettning av ekonomin och en snabb kostnadsutveckling. Det anmärkningsvärda är att det skett samtidigt som de produktiva
resurserna ökat - kapitalstocken och sysselsättningen har vuxit relativt
kraftigt. Det visar att en grundläggande orsak till de problem den svenska
ekonomin brottas med i början på 1990-talet är den försämring av förutsättningarna att öka produktionen med befintliga resurser som tycks ha
inträffat under de senaste decennierna.
Den ekonomiska tillväxten bestäms bl.a. av tillgång på arbetskraft,
kapitalbildning
samt den produktivitetstillväxt
som sker t.ex. genom teki ekonomin. Diagram 3.17
nologiska framsteg och strukturförändringar
visar produktionsökningen
tillsammans med tillväxten i produktivitet
och
antal arbetade timmar i tillverkningsindustrin.
Av diagrammet framgår att

Diagram 3.17 Förädlingsvärde,arbetadetimmar och produktivitet i tillverkningsindustrin 1964-1988
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tillväxten under de senaste åren 1984-1988
burits upp av ett ökande
varit låg. Det innebär
antal arbetstimmar, medan produktivitetstillväxten
ett trendbrott - tidigare har tillväxten skett genom en hög produktivitetstillväxt som räckt till för att mer än väl kompensera ett minskat arbetskraftsutbud.

avgörande

Sysselsättningsuppgången

1980-talet inleddes med en för svenska förhållanden kraftig försvagning
av arbetsmarknaden. Från början av 1980 fram till mitten av 1983 var
sysselsättningen i stort sett oförändrad medan arbetskraftsutbudet fortsatinsatser steg arbetslöshete växa. Trots massiva arbetsmarknadspolitiska
liksom
i andra länder, uttrycknivåer.
Sverige,
I
ten till historiskt sett höga
tillstånd
arbetsmarknaden
bli
farhågor
detta
skulle
ett permanent
att
tes
skulle även på längre sikt inte förmå absorbera tillväxten av arbetskraft,
jobben skulle inte räcka till".
Så blev det inte. Tvärtom blev 1980-talet i hög grad sysselsättningens
ånionde. Trenden sedan 1930-talet med ett minskande antal arbetade
timmar i ekonomin, med ca 1/2 % per år, bröts under 1980-talet. Sedan
1980 har antalet arbetade timmar stigit varje år och sammantaget med
över l l °/0 fram till 1990, se tabell 3.4. Efterfrågan på arbetskraft har
emellertid vuxit än mer och vid ingången till 1990-ta1et framstår bristen på
arbetskraft som ett ston problem.
I likhet med under 1970-talet har kvinnorna under 1980-talet stått för en
Skillnaden mellan medelålders
stor del av det ökade arbetskraftsutbudet.
mäns och kvinnors arbetskraftsdeltagande reducerades från 12 till 4 progivit
centenheter under l980-talet. Dessutom har befolkningsutvecklingen
emellertid
inte
utveckarbetskraftens
tillväxt.
Det
positivt
bidrag
till
är
ett
lingen av antalet personer i arbetskraft och sysselsättning som skiljer ut
1980-talet från tidigare decennier. Det är i stället ett markant trendbrott
för arbetstidema
dessa har stigit för både män och kvinnor i nästan alla
åldersgrupper. Men det är kvinnornas arbetstider som svarat för den
största delen av ökningen.
Arbetstidemas utveckling i början på 1980-talet är svårförklarad. En
bidragande orsak är att det under 1980-talet, till skillnad från tidigare
decennier, inte genomfördes några större arbetstidsrefonner som drog ned
den genomsnittliga arbetstiden. Därutöver brukar tre typer av förklaringar
till varför arbetstidema steg under 1980-talet framföras i debatten. Den
första är att hushållen kompenserade det fall i den disponibla reallönen som
inträffade mellan åren 1977- 1982, med att öka arbetskraftsutbudet. Den
Tabell 3.4 Sysselsättning
Procentuell förändring

Antal sysselsatta
Antal arbetade timmar

1980talet

1960talet

1970talet

5,7

8,2

8,2

7,3

- 1,3

- 2,6

- 5,1

l 1,1

1950talet

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
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stigande efterfrågan på arbetskraft efter 1983 gjorde det också möjligt att
realisera en sådan utbudsökning. Ett problem med den förklaringen är att
det också finns en motsatt effekt, som i empiriska studier visat sig viktig,
nämligen att en sänkt reallön snarare borde medföra ett lägre arbetskraftsutbud därför att det lönar sig mindre att arbeta.
Den andra förklaringen ser arbetstidsuppgången som ett resultat av den
skattereform som genomfördes åren 1983 1985 och som sänkte marginalskatten för de flesta. Det är dock svårt att tro att den relativt begränsade
reduktion av marginaleffekterna
i beskattningen av arbetsinsatser som
skattereformen 1983 innebar, skulle haft så stora och långvariga effekter
på arbetskraftsutbudet. Dessutom började arbetstiderna stiga redan innan
förändringen i skatteskalorna trätt i kraft.
En tredje förklaringsmodell
ser i stället de längre arbetstiderna som
resultatet av en social samhäl/sjörändring,
som innebär att kvinnornas
beteende på arbetsmarknaden i allt högre grad liknar männens. På 1970talet gick kvinnorna ut på arbetsmarknaden, men på deltid, för att på
1980-talet närma sig männens arbetsmönster även vad gäller arbetstiden.
Men detta kan emellertid inte förklara trendbrottet även vad gäller männens arbetstider.

Svag produktivitetstillväxz
i svenskt näFram till mitten av 1970-talet var produktivitetstillväxten
ringsliv snabb både i förhållande till omvärlden och jämfört med tiden
1964-1974
före andra världskriget. l industrin ökade produktiviteten
med i genomsnitt 6,5% årligen och i näringslivet som helhet med 5,3%.
Detta möjliggjorde bl.a. både en snabb tillväxt av reallönema och en
omfattande utbyggnad av den offentliga sektorn.
ökningstakt till
Efter oljekrisen 1974 reducerades produktivitetens
mindre än hälften. Den föll till i genomsnitt 2,4% årligen i industrin och
inte ökat
till 1,9% för näringslivet som helhet. Även om produktiviteten
långsammare än utomlands efter 1974, så har nedgången i tillväxten varit
något större i Sverige.
Efter devalveringarna
1981 och 1982 förbättrades konkurrenskraften
och vinstnivån i näringslivet. Tillsammans med en god internationell
Även
tillväxt skapade det förutsättningar för en snabb produktionstillväxt.
produktivitetsstegringstakten
steg då i industrin. De senaste fyra åren har
vuxit mycket långsamt. Ökningstakten
har
emellertid produktiviteten
t.0.m. varit lägre än den var under krisåren i mitten på 1970-talet. I
industrin ökade produktiviteten
med 1,3% och i näringslivet som helhet
har alltså burits upp av den
med 0,9% årligen. Produktionstillväxten
snabba sysselsättningsexpansionen.
efter 1974 berodde till viss del på
Nedgången i produktivitetstillväxten
att kapitalstockens tillväxt stagnerade. Investeringarna föll drastiskt. Av
diagram 3.18 framgår att cirka en fjärdedel av nedgången i produktivitetens tillväxttakt kan förklaras av en långsammare tillväxt i kapitalintensiteten; användningen av realkapital per arbetad timme växte långsammare
på grund av den långsamma investeringsutvecklingen.
Det tog åtminstone två år efter devalveringen 1982 för investeringarna

Diagram 3.18 Arbetsproduktiviteten i tillverkningsindustrin uppdelad i bidrag från
tillväxt av faktorproduktivitet och ökad lrapitalintensitet 1964-1988
Årlig procentuell förøndring
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Källor: Hansson,
Construction Swedish Capital Stocks, Economic Studies,
1989:2, nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och statistiska
centralbyrån samt finansdepartementet.

att skjuta fart. Det kan bero på att det fanns outnyttjad kapacitet 1982, så
att produktionen kunde öka utan att kapitalstocken behövde växa. Därutöver är det möjligt att devalveringens konkurrenskraftselfekter
till en
början inte bedömdes vara tillräckligt långvariga för att göra en kapacitetsutbyggnad lönsam.
De senaste fyra åren har emellertid investeringarna ökat kraftigt och
kapitalstocken har åter börjat växa i mer normal takt, se diagram 3.6 ovan.
Högre investeringar bör så småningom ge ett bidrag till en snabbare
produktivitetsuppgång.
lnvesteringsuppgången
har emellertid samtidigt
åtföljts av en snabb sysselsättningstillväxt.
Det har medfört att kapitalintensiteten ökat förhållandevis långsamt, vilket i sin tur dragit ned produktivitetens ökningstakt.

Långsam

strukturomvandling

Den svenska industrikrisen under 1970-talet och början av 1980-talet var
den längsta sedan industrialiseringen
inleddes. Många av näringslivets
branscher drabbades hårt. Den totala industriproduktionen
inte bara stagsjönk.
nerade utan
Nedgången
i
den
industriproduktionen
svenska
o. m.
var djupare än i de flesta andra industriländer,
se diagram 3.19. Det
återspeglar bl. a. elfektema av den inhemska kostnadsexplosionen i mitten
på l970-talet.
Strukturomvandlingen
har varit snabb under hela efterkrigstiden och de
senaste 15 åren är i det avseendet inget undantag. Det finns många olika
mått som skulle kunna användas lör att åskådliggöra takten i strukturomvandlingen.
Diagram 3.20 visar att strukturomvandlingen
varit hög
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Diagram 3.19 Industriproduktionen i Sverige,OECD och OECD-Europa
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Diagram 3.20 Strukturomvandlingstakten 1965-1987
Total absolut förändring av olika branschersandel av industrins sysselsättning.
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men stabil under den observerade perioden. Toppama i början och slutet
på 1970-talet återspeglar krisema i framför allt teko respektive järn- och
stålindustrin.
Sysselsättningsförändringar
mellan branscher är endast en aspekt av
strukturomvandlingen.
En annan är antalet nytillkomna respektive nedlagda arbetsställen. År 1970 fanns det ca 13 500 arbetsställen med mer 4
anställda. Under 1970-talet försvann i genomsnitt 700 arbetsställen per år,
se diagram 3.2 Det är mer än vart tjugonde arbetsställe. Antalet tillkommande arbetsställen var färre. Under 1980-talet har utslagningen av arbetsställen minskat samtidigt som en viss ökning i nytillkommande
arbetsställen kan konstateras.
har den svenska strukturomvandJämfört med övriga industriländer
lingen varit måttlig. I tabell 3.5 redovisas siffror över strukturomvandlingen i Sverige och 12 andra OECD-länder under 2 perioder under 1970- och
har, mätt som
1980-talen. Den svenska strukturomvandlingstakten
i produktionen,
ökat något men strukturbranschvisa förskjutningar
omvandlingen i övriga länder har ökat än snabbare. Sverige placerar sig
dock under båda perioderna ungefär i mitten bland de studerade länderna
är förknippad med en mycket låg tillväxt
men strukturomvandlingstakten
för näringslivet som helhet jämfört med de övriga länderna.
Ett motiv för devalveringarna 1981-1982 var att förhindra industrins
tillbakagång. Den önskade effekten var - som tidigare konstaterats - att
öka lönsamheten i den konkurrensutsatta sektorn. Vinstema ökade också
och var i mitten på 1980-talet tillbaka på samma nivå som i slutet av 1960-

1985
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Tabell 3.5 Omsüllningstakt i olika länder
Genomsnittlig absolut förändring i andelar av produktionen för 22 delsektorer
respektive produktionstillväxt inom tillverkningsindustrin.
1970/72-1976/78

1976/78- 1983/85

Index

Tillväxt

Index

Tillväxt

Förenta staterna
Japan
Förbundsrepubliken
Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Italien
Kanada
Australien
Belgien
Finland
Nederländerna
Norge

0,18
0,22

3,1
6,8

0,33
0,25

3,2
7,3

0,17
0,19
l8
0,16
0,19
0,14
0,25
0,21
0,23
0,21

2,0
3,6
1,4
3,8
-0,2
0,9
3,0
2,3
2,6
0,8

0,18
0,27
0,46
0,12
0,25
0,29
0,26
0,22
0,38
0,32

1,3
1,4
-0,3
1,8
2,6
1,6
2,0
4,1
1,1
1,4

Sverige

0,19

1,4

0,25

0,9

Källa: OECD 1989 b, Economics in Transition.

talet. Därmed skapades goda villkor för en expansion i existerande industri men också i s. framtidsbranschef.
Under de senaste två decennierna har det i Sverige gjorts, med internationella mått mätt, mycket omfattande F oU-investeringar. Dessa har dock
ännu inte resulterat i en motsvarande snabb expansion av s. högteknologiska företag och branscher. Det har istället i huvudsak varit de traditionella branscherna, massa- och papper och verkstadsindustrin,
som expanderat. Trots att det funnits goda allmänna förutsättningar för en expansion
i s. framtidsbranscher har den alltså inte ägt rum.
Det har i debatten då och då hävdats att detta skulle vara en följd av
devalveringama, att de medfört att svenskt näringsliv fastnat i en icke
önskvärd struktur. För att uppnå full sysselsättning och sätta stopp för
industrikrisen behövdes emellertid en vinstuppgång. Överhettningen under senare delen av 1980-talet kan ha försvårat expansion i näringslivet via
bl. a. ett förhållandevis högt ränteläge och brist på yrkesutbildad arbetskraft. Men det är ett problem som mer hänger samman med den ekonomiska politikens allmänna inriktning under senare delen av 1980-talet än
med devalveringama 1981 och 1982.
Erfarenheterna från l980-talets senare hälft pekar på att vinster i nivå
med omvärldens inte är ett tillräckligt
villkor för att få en nödvändig
förnyelse av det svenska näringslivet. Dessutom förutsätts väl fungerande
marknader för i första hand kapital och arbetskraft. 1 detta sammanhang
har troligen det svenska skattesystemet utgjort ett problem, bl.a. genom
att bidra till inlåsning"
av kapital i historiskt lönsamma branscher.
Den offentliga sektorn har på flera olika sätt haft betydelse för strukturomvandlingen. Mycket av det som är förutsättningar för en snabb strukturomvandling är offentliga uppgifter
utbildning, forskning, kommuni-
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kationer, infrastruktur,
arbetsmarknadspolitik
m.m. Expansionen av offentlig sektor har emellertid också haft en negativ sida. Skatteuttaget har
höjts och den växande olfentliga sysselsättningen har påverkat möjligheten
för en utbyggnad av den konkurrensutsatta sektorn.
i den offentliga sektorn enligt internationella
Eftersom produktionen
nationalräkenskapsprinciper
värderas efter sina kostnader och inte efter
värdet på det som produceras har storleken på sektorn en effekt på produktiviteten mätt som BNP per arbetad timme. Däremot kan en ökad offentlig verksamhet inte förklara nedgången i produktivitetstillväxten
i ekonomin det senaste decenniet. Den faller helt på näringslivet i sig. I verklighei den offentliga sektorn,
ten förändras naturligtvis också produktiviteten
vilket spelar en stor roll för resursutnyttjandet
i ekonomin. Men en god
produktivitetstillväxt
visar sig då antingen i form av en lägre resursåtgång
eller i en bättre kvalitet på de tjänster som erbjudes.
bedöms i kapiI samband med att den framtida produktivitetstillväxten
fors en diskussion om vad som kan ha förklarat nedgången i
tel 4 och
produktivitetens
tillväxt under senare år. Där nämns att det i varje fall
delvis kan röra sig om mätfel. Det förefaller emellertid sannolikt att den
svenska ekonomin i likhet med många andra industriländers ekonomier
också lider av en del strukturella problem.

3.7

Problem

och

utmaningar

Bevara konkurrenskraften
Under de första åren på 1980-talet försämrades situationen i den svenska
växte samtidigt
ekonomin snabbt. Budget- och bytesbalansunderskotten
inPessimismen
ökade.
produktionen
stagnerade
och
arbetslösheten
som
för framtiden var utbredd.
Åren 1981 och 1982 skedde en omläggning av politiken. Två devalveringar genomfördes samtidigt som finanspolitiken stramades åt. Syftet var
att samtidigt uppnå en god tillväxt, full sysselsättning och balans i utrikesbetalningarna. Resultatet överraskade nog de flesta bedömare. Tillväxten
sköt snabbt fart, arbetslösheten minskade och redan efter några år var
ekonomin nära fullt kapacitetsutnyttjande.
Sett över perioden 1982- 1990 som helhet har den svenska ekonomins
tillväxt varit ungefär i nivå med den i Västeuropa. I ett avseende har
utvecklingen varit väsentligt bättre; arbetslösheten är unikt låg. Men i den
mycket låga arbetslösheten ligger samtidigt fröet till det som idag är det
mest akuta problemet i den svenska ekonomin, den alltför höga inflationstakten.
Ändå kan det förefalla överraskande att vintern 1990 tala om en avgörande kris i den svenska ekonomin och att föreslå drastiska ekonomiskpolitiska åtgärder. Den goda utvecklingen på 1980-talet har emellertid
varit en följd av ett par unikt gynnsamma faktorer, en mycket kraftig
kostnadsfördel efter devalveringama 1981 och 1982 samt efterkrigstidens
När nu kostnadsfördelen är borta
längsta internationella högkonjunktur.
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och o. m. på väg att ersättas av konkurrenskraftsproblem
kan situationen
förvärras mycket snabbt om den internationella konjunkturen viker.
l kapitel 9 behandlas mot denna bakgrund utvecklingen under perioden
1990- 1995. Det sker med hjälp av några kalkyler, som belyser den makroekonomiska utvecklingen under olika förutsättningar. Frågan är sedan
vad som krävs för att det skall vara möjligt att samtidigt återställa balanoch upprätthålla en god tillväxt och full sysselsen i utrikesbetalningarna
sättning i ekonomin. Lönebildningen spelar i detta sammanhang en central roll. Den diskuteras därför relativt utförligt.
Hur utvecklingen kommer att gestalta sig i ett längre perspektiv, under
1990-talet som helhet, belyses i kapitel 10. Analysen där görs under förutsättningen att ekonomin befinner sig i makroekonomisk balans år 2000.
Även i detta fall sker analysen med utgångspunkt från några kvantifierade
scenarier. Mot bakgrund av den diskussion som tidigare förts är uppenbarligen en viktig fråga hur tillräckligt utrymme skall kunna skapas för en
tillväxt

i den konkurrensutsatta

sektorn.

Ökad produktivitetstillväxt
Produktivitetstillväxten
spelar en avgörande roll för konkurrenskraften
Med en högre produktivitetsoch därmed också för stabiliseringspolitiken.
tillväxt finns det utrymme för en bättre reallönetillväxt utan att konkurhar också i hög
renskraften försämras. Den låga produktivitetstillväxten
grad bidragit till dagens överhettning i den svenska ekonomin.
Produktivitetstillväxten
är avgörande för välstândsutvecklingen på längproduktivitetstillväxten
tillsammans med förändringar i
re sikt. Det är
sysselsättningen som bestämmer produktionens tillväxt. Det är den som i
sin tur avgör hur stort utrymmet är för att öka hushållens inkomster och
bygga ut den offentliga servicen. Under 1980-talet har både sysselsättningÄndå har tillväxten i ekonomin varit
en och investeringarna ökat snabbt.
låg. Den framtida potentiella tillväxten och dess bestämningsfaktorer analyseras i kapitel
Det råder delade meningar om vad som avgör produktivitetstillväxten.
Utvecklingen under senare år, med en mycket långsam tillväxt i produki ekonomin, antyder
tiviteten parallellt med fullt kapacitetsutnyttjande
sannolikt
spelar
förklaringar
strukturella
emellertid att
en central roll. Ett
ekonomiska
politii
styrmedlen
den
strukturpåverkande
viktigaste
av de
ken är skattesystemet. De ekonomiska effekterna av den planerade skattereformen diskuteras i kapitel
Av den tidigare diskussionen har framgått den betydelse sysselsättOckningens fördelning på olika sektorer har för produktivitetstillväxten.
så det sätt på vilket ekonomins struktur förändras och anpassar sig till nya
förhållanden är betydelsefullt. Det här är frågor som belyses i de scenarier
för utvecklingen i ekonomin under l990-talet som utgör kärnan i kapitel
10. Vad som kan tänkas hända med näringslivets olika branscher visas lite
mer detaljerat i kapitel 13, som också innehåller en regional analys. Där
diskuteras också bl.a. betydelsen av utbildning och investeringar i infrastruktur för den framtida ekonomiska utvecklingen.
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En snabb internationalisering
lntemationaliseringen
av ekonomin tar sig många olika uttryck. Handeln
med omvärlden ökar. På senare år har också arbetskraft och kapital i ökad
utsträckning börjat röra sig över gränserna.
Den pågående intemationaliseringen
är inget nytt fenomen. Den är en
följd av grundläggande drag i den teknologiska utvecklingen
inte minst
på transportområdet
och den liberalisering av handeln som skett under
efterkrigstiden. EG:s gemensamma marknad i kombination med utvecklingen i Östeuropa har emellertid givit dessa frågor en ökad aktualitet.
till en högre välfärd.
På många olika sätt bidrar intemationaliseringen
Handelsutbytet gör det möjligt att ta vara på skillnader i produktionsförmåga mellan olika länder och att utnyttja stordriftsfördelar.
Faktorrörligheten innebär bl. a. att kunskaper och teknologi sprids snabbt mellan
länder. Till detta kommer många positiva "icke-ekonomiska"
effekter som
kulturellt utbyte osv.
Samtidigt medför otvivelaktigt den ökade integrationen med omvärlden
ett ökat beroende. Att det har konsekvenser för både stabiliserings- och
strukturpolitiken
framgår av kapitel
I kapitel 15 diskuteras också hur
fördelningspolitiken
kan komma att påverkas, bl. a. av en allt mer internationaliserad arbetsmarknad.
Utvecklingsbetingelserna
för den svenska ekonomin under 1990-talet
påverkas starkt av vad som händer i omvärlden. I kapitel 4 presenteras en
internationell bakgrund. Där görs en genomgång både av faktorer som är
avgörande för utvecklingen på lång sikt, som arbetskraftens och produktivitetens tillväxt, villkoren för fortsatt handel osv. och av förutsättningarutveckling under 1990-talet i OECDna för en god makroekonomisk
länderna. Vidare diskuteras hur de snabba förändringarna i Europa kan
tänkas påverka den ekonomiska utvecklingen.
Strukturomvandlingen
i näringslivet beror av förändringar i svenska
konsumenters efterfrågan och av den tekniska utvecklingen. En avgörande
roll spelar också inflytandet från omvärlden. Den strukturomvandling
som
belyses i scenariema i kapitel 10 är i hög grad en följd av förväntade
förhållanden på världsmarknaden.
Hur strukturen i svenskt näringsliv kan komma att påverkas vid en
Där
närmare ekonomisk integration med EG diskuteras i kapitel l
belyses också tänkbara konsekvenser för svenskt näringsliv av utvecklingen i Östeuropa.
Under senare år har en mycket omfattande uppgång i de svenska investeringarna utomlands skett. Särskilt har investeringarna i Västeuropa ökat.
Samtidigt är utlandets investeringar i den svenska ekonomin förhållandevis begränsade. Även denna utveckling belyses och diskuteras i kapitel ll.
En mycket snabb integration har under 1980-talet skett av de finansiella
marknaderna i Västeuropa. Denna utveckling beskrivs och diskuteras i
kapitel 14. Där analyseras också en del av de krav den ökade intemationaliseringen kan komma att ställa på den finansiella sektorn under 1990talet.
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Högre sparande
Sparandet i den svenska ekonomin har förbättrats under 1980-talet. Det
sammanhänger i första hand med att statens budgetunderskott har eliminerats. Men en betydande investeringsuppgång har också skett. Samtidigt
har emellertid sparandet i hushållen minskat.
Sparandet bör under 1990-talet vara högt bl.a. av demografiska skäl;
under de första decennierna på 2000-talet ökar andelen äldre i ekonomin.
De beräkningar av den finansiella utvecklingen fram till år 2000 som
redovisas i kapitel 10 tyder emellertid på att bruttosparandet i ekonomin
kan komma att bli förhållandevis lågt under 1990-talet, även om den
allmänekonomiska utvecklingen blir relativt god.
Den prognostiserade
utvecklingen väcker frågan om hur ett högre
sparande skall komma till stånd. Den analyseras i kapitel
En möjlighet
är att försöka stärka det offentliga sparandet ytterligare utan att för den
skull höja skattetrycket, dvs. en stram utgiftspolitik.
Alternativt kan ett
högre privat sparande eftersträvas. Pensionssystemet spelar i dessa sammanhang en central roll både därför att en betydande del av skatteintäkterna används för att betala pensionerna och för att ett väl utbyggt offentligt
pensionssystem ger mindre motiv för privat sparande.
Om skattetrycket sänks utan att andra åtgärder vidtas för att stimulera
ett högre privat sparande är risken för fortsatt överhettning och större
bytesbalansunderskott betydande.
Situationen är för närvarande speciell på så vis att en stor del av
underskottet i bytesbalansen sammanhänger med de omfattande svenska
investeringarna i utlandet. Om dessa senare genererar ett motsvarande
återinflöde finns det ingen större anledning till oro. Att så kommer att ske
är emellertid inte självklart. I ett räkneexempel i kapitel 9 visas hur känslig
bytesbalansen är för olika antaganden rörande de svenska investeringarna
i utlandet.

En bättre fungerande

offentlig

sektor

Under l980-talet har den offentliga sektorns finansiella sparande förbättrats snabbt. Bakom denna utveckling döljer sig dels en snabb inkomsttillväxt, dels en jämfört med tidigare långsam tillväxt i de offentliga
utgifterna främst för investeringar och konsumtion. Denna utveckling
belyses i kapitel
En fråga som diskuteras i samma kapitel är om utvecklingen under
1990-talet kan förmodas följa samma mönster. Det ifrågasätts bl.a. mot
bakgrund av att behoven av investeringar kan förväntas öka.
l kapitel 8 redovisas beräkningar av de offentliga utgifterna på mycket
lång sikt, fram till 2025. De visar att det finns ett betydande utgiftstryck i
den offentliga sektorn bl. a. till följd av att befolkningen blir allt äldre.
Mot bl.a. denna bakgrund är det väsentligt både att kontinuerligt pröva
existerande utgiftsprogram och att se över den offentliga sektorns organisation och funktionssätt. Om så inte sker kommer det knappast att vara
möjligt att bibehålla eller sänka skattetrycket. något som statsmakterna
uttalat sig för.
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Miljöpolitiska

utmaningar

Hittills har uppmärksamheten koncentrerats på i den ekonomisk-politiska
debatten och långtidsutredningama
traditionella frågeställningar. Utryrnme ägnas emellertid i denna långtidsutredning också åt miljö- och energifrågorna. För detta finns det flera skäl.
Den ekonomiska utvecklingen har mycket omfattande konsekvenser för
miljön och naturresursema. Även om framgångar har nåtts
inte minst i
Sverige
miljöpolitikens
på
finns
område
det
anledning
att
tro
att ekonomisk aktivitet i ökad utsträckning förstör miljön. Det här är naturligtvis
allvarligt bl.a. därför att miljöförstöring
medför minskad välfärd, något
som möjligen skulle framgå om miljö- och naturresurser i ökad utsträckning värderades vid ekonomiskt beslutsfattande. På sikt kan emellertid
miljöförstöringen
också tänkas ha påtagligt negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen och i värsta fall också för människans överlevnad.
Mot denna bakgrund beskrivs i kapitel 12 hur miljöproblemen
idag ser ut.
Ett försök görs också att identifiera de allvarligaste miljöproblemen under
de närmaste decennierna.
En stor del av kapitel 12 ägnas åt en analys av konsekvenserna för den
ekonomiska tillväxten av de beslut riksdagen tagit om att avveckla kämkraften, hålla koldioxidutsläppen
oförändrade samt att minska utsläppen
av svavel och kväve. Särskilt de två första av dessa mål kan, om de
genomförs tillsammans,
mycket stora konsekvenser för den potentiella
tillväxten i ekonomin. Det är därför inte möjligt att bortse ifrån dem vid
en diskussion av den svenska ekonomins utveckling under de närmaste
decennierna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den analys som
presenteras inte är en samhällsekonomisk bedömning med både en kostnads- och en intäktssida. Det är enbart miljöpolitikens
kostnader som
belyses.
Välfárden

på 1990-talet

Avslutningsvis finns det anledning att beröra frågan om vad syftet med
ekonomisk verksamhet är. I kapitel 2 diskuteras den ekonomiska politikens traditionella
mål, bl.a. hög ekonomisk tillväxt, full sysselsättning,
fast penningvärde och en jämn fördelning av levnadsstandarden. Där
argumenteras också för att flertalet av dessa mål kan relateras till ett brett
välfärdsbegrepp, de syftar till att vidga konsumtionsmöjligheterna
i vid
mening inklusive
ex. fritid och en god miljö. Undantagna är de mål som
är relaterade till fördelningen av välfärden.
Det är svårt att med modellbaserade beräkningar på ett meningsfullt sätt
belysa hur fördelningen av levnadsvillkoren
i samhället påverkas av den
ekonomiska utvecklingen i stort. I kapitel 15 konstateras att den ekonomiska utvecklingen under 1980-talet medfört en något ökad inkomst- och
förmögenhetsspridning
efter en mycket lång period med stadigt minskade
skillnader.
Av helt avgörande betydelse för hur välfärden utvecklas är den allmänekonomiska utvecklingen. Det förtjänar ständigt att påpekas att en alltför
snabb inflation hotar sysselsättning och tillväxt. Samtidigt medför inflatioHög arbetslösnen omfattande godtyckliga förmögenhetsomfördelningar.
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het leder till betydande klyftor i samhället, det visar utvecklingen i omvärlden. Med en svag ekonomisk tillväxt minskar utrymmet för inkomstökningar i allmänhet, men också för att bedriva fördelningspolitik.
I kapitel 15 görs avslutningsvis ett försök att urskilja och analysera ett
antal troliga drag i den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet som kan
konsekvenser. De är den internationella utvecklingfå fördelningspolitiska
strukturomvandlingen,
den planerade skatterefonnen samt det begränen,
sade utrymmet för offentlig expansion. Sammanfattningsvis leder diskusmedel kan
sionen fram till slutsatsen att en del av fördelningspolitikens
behöva omprövas både av finansiella skäl, till följd av brister i effektivitet
och som en konsekvens av att nya problem har tillkommit
- men att
för att Sverige skall kunna ha en internationellt
förutsättningarna
sett
jämn fördelning av välfärden också under 1990-talet är goda.

3.8

Sammanfattning

och

slutsatser

högkonjunkturen,
de två stora devalveDen ihållande internationella
ringarna och saneringen av statens finanser har spelat en central roll för
den ekonomiska utvecklingen under l980-talet. Syftet med devalveringarna och den finanspolitiska åtstramning de kombinerats med var att stimulera en utbyggnad av den konkurrensutsatta sektorn. Endast om en sådan
utbyggnad kom till stånd skulle det vara möjligt att uppnå full sysselsättning och ändå ha balans i utrikesbetalningama.
Den konkurrensutsatta sektorn har byggts ut under 1980-talet - sysselsättningsnedgången har bromsats och investeringarna har legat på en hög
nivå. Redan under år 1986 var bytesbalansen i jämvikt samtidigt som
arbetslösheten var ca 2%. Det är emellertid ändå inte säkert att den
konkurrensutsatta sektorn idag är tillräckligt stor.
Det totala sparandet i ekonomin har ökat under l980-talet. Det är
främst en följd av att det offentliga sparandet ökat snabbt. Sparandet har
emellertid inte uppnått nivåerna från 1970-talets början.
Hushållens finansiella sparande har fallit sedan mitten av l980-talet.
Det är en delförklaring till den överhettning som nu råder i ekonomin och
till försämringen i de utrikes betalningarna. Mycket talar emellertid för att
fallet i hushållens sparande delvis är tillfälligt, orsakat av att hushållen
ökat sina skulder när kreditmarknaden avreglerats.
Överhettningen i ekonomin har lett till en snabb kostnadsstegring och en
försämrad konkurrenskraft.
Det kostnadsförsprång som devalveringama
skapade har förmodligen försvunnit.
För att balans i ekonomin skall
kunna upprätthållas krävs att lönestegringstakten inom de närmaste åren
bringas ned väsentligt. Annars hotas sysselsättning och produktion.
Finanspolitiken har varit stram under större delen av l980-talet. Under
de senaste åren tyder dock flera mått på att den svängt och fått en svagt
expansiv inriktning,
trots den fortsatta förbättringen av den offentliga
sektorns finansiella sparande. Överhettningen på arbetsmarknanden är ett
tecken på att finanspolitiken
åren.

inte varit tillräckligt

stram under de senaste

6l

Den ekonomiska tillväxten har under 1980-talet i betydligt större utsträckning än under tidigare decennier burits upp av ökade resursinsatser,
både sysselsättningen och investeringarna har ökat. Den uppmätta produktivitetstillväxten
har särskilt under decenniets senare del varit mycket
svag.
Mot bakgrund av de problem för den svenska ekonomin som beskrivits i
detta kapitel avtecknar sig tre viktiga utmaningar för den ekonomiska
politiken under 1990-talet: att bevara och helst förstärka konkurrenskraften, att öka sparandet och att höja produktivitetstillväxten.
Långtidsutredningen
kommer därutöver också att behandla några andra
problemområden
framstår
som
som väsentliga för den ekonomiska utvecklingen under l990-talet, nämligen den tilltagande intemationaliseringen och integrationen med omvärlden, omdaningen av den offentliga
sektorn, miljö- och energipolitiken
i vidare
samt välfárdsutvecklingen
mening.
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4

4.1

Den

internationella

bakgrunden

Inledning

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är i stor utsträckning beroende
av
vad som händer i omvärlden. För en liten öppen ekonomi
som den
svenska spelar den ekonomiska tillväxten, inflationen, ränteutvecklingen
m.m. i övriga industriländer en avgörande roll. De bedömningar som görs
i detta kapitel ligger därför till grund bl.a. för analysen
av den svenska
ekonomins utveckling i kapitel 9- 13.
Det följande avsnittet belyser de långsiktiga utvecklingsdragen och tillväxtmöjlighetema
i omvärlden. Avsnitt 4.3 ger en bild av den makroekonomiska utvecklingen fram till sekelskiftet i de större västekonomiema
och de nordiska länderna. Skuldkrisen och de ekonomiska utsikterna för
utvecklingsländerna diskuteras i avsnitt 4.4.
l avsnitt 4.5 skisseras några alternativa scenarier för världsekonomins
utveckling som bl.a. bygger på fortsatt stora externa obalanser mellan de
största ekonomierna inom OECD-området.
Slutligen sammanfattas de
bedömningar som görs i kapitlet.
4.2

Långsiktiga

Produktivitetstillväxten

utvecklingsdrag
har fallit

Medan makroekonomiska
faktorer som efterfrågeutvecklingen
och förändringar i kapacitetsutnyttjandet
påverkar den ekonomiska tillväxten på
kort och medellång sikt bestäms tillväxten på lång sikt främst av ökningen
av produktivitet och arbetskraft.
Av tabell 4.1 framgår att produktiviteten
vuxit markant långsammare i
hela OECD-området
efter oljekrisen. 1 Förenta staterna började dock
nedgången i produktivitetstillväxten
redan i slutet av l960-talet. Under
ökat något inom OECD-området; i
senare år har produktivitetstillväxten
jämförelse med 1960-ta1et är tillväxten emellertid fortfarande låg.
Tabell 4.1 Produktivitetstillväxten i OECD. Real BNP per sysselsatt
Årlig procentuell förändring
19601968
Förenta staterna
2,6
Japan
8,8
Förbundsrepubliken Tyskland 4,2
OECD-totalt
4,1

19681973

19731979

19791986

19861988

1,0
7,3
4,1
3,4

0,0
2,9
2,9
1,5

0,9
2,8
1,5
1,5

1,0
3,1
1,7
1,7

Källor: OECD Historical Statistics och Economic Outlook nr 45, 1989.
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Delvis kan nedgången förklaras av att det i statistiken är svårt att fånga
till följd av ex. nya produkter. Dessa mätproupp kvalitetsförbättringar
och eftersom denna sektor expantjänstesektom
blem är särskilt stora i
harbetydelsen
tid
kraftigt
under senare
derat
av mätproblemen ökat.
efter 1973 torde dock
produktivitetstillväxten
har
dämpats
Slutsatsen att
ändå kvarstå.
Att nedgången skedde samtidigt i flertalet industriländer talar för att den
hängde samman med makroekonomiska störningar. Efter oljekrisen 1973
i OECD-området. Det drog ner produktivitetsföll kapacitetsutnyttjandet
tillväxten.
i oljepriset lett till
En annan möjlig förklaring är att förändringarna
blev det lönsamt att
Efter oljeprishöjningama
betydande kapitalförstöring.
ersätta gammal, energiförbrukande utrustning med ny och energisnål, men
processen var utdragen. När oljeprisema sedan föll, kan en ny teknologi ha
ha dämåterigen blivit mer lönsam. Därmed kan produktivitetstillväxten
pats trots en oförändrat hög investeringskvot.
Ytterligare en förklaring till nedgången är att det teknologigap mellan
Förenta staterna och resten av OECD som fanns vid krigsslutet har minskat. Det innebar att det inte längre var möjligt att höja produktiviteten
genom att importera teknologi.
också höjas genom
Under 1950- och l960-talen kunde produktiviteten
jordbruksseklågproduktiva
arbetskraft
från
den
omflyttning
snabb
av
en
överflyttningsproduktivitet.
Dessa
högre
industrisektom
med
till
tom
vinster hade emellertid gradvis uttömts under början av 1970-talet. I
stället har arbetskraften i ökad utsträckning rört sig från industrin - med
till tjänstesektom med en produktivitetstillhög produktivitetstillväxt
växt som är låg i varje fall som den mäts idag.
Ytterligare en förklaring kan vara att marknademas funktionssätt har
i resursanvändningen sjunkit. Exempelvis
försämrats och effektiviteten
kan ändrade regler på arbetsmarknaden i kombination med högre marginalskatter ha minskat rörligheten på arbetsmarknaden, särskilt i Västeuropa.
Det är svårt att dra några bestämda slutsatser om vilken eller vilka
faktorer som har haft störst betydelse för nedgången i produktivitetstillväxten. Den plötsliga och samtida nedgången i flera länder talar dock för
förändringar som oljestörningar och exogena
att makroekonomiska
har spelat en viktig roll.
prisförändringama
intresse att försöka förstå mekanism ema
Det är inte bara av historiskt
bakom den minskade tillväxten efter 1973. Det ökar också möjligheterna
att bedöma den framtida

Gynnsammare

utvecklingen.

betingelser

på 1990-talet

beror i hög grad av den tekniska utvecklingen. För
Produktivitetstillväxten
produktivitetstillväxt
under 1990-talet talar de teknologiska
en snabbare
de
senaste decennierna inom
genombrott som skett under
ex. elektronikteknologiska
innan
tid
visar
det
erfarenheter
Historiska
tar
att
området.
genombrott slår igenom i produktionssystemen och därmed i den uppmätAndersen och Chambers, 1990.
ta produktiviteten
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Diagram 4.1 visar arbetskraftens och kapitalets produktivitetstillväxttakt i olika industribranscheri
Storbritannien. Tillväxttakten är uppenbarligen högst i de branscher där förutsättningarna
för att ta till sig och
utnyttja den nya teknologin bör ha varit störst
elektronik, datorindustri
etc. Det talar för att det kan finnas en betydande potential för produktivitetstillväxt i andra branscher när den nya teknologin väl har slagit igenom.
Diagram 4.1 Tillväxt i arbetskraftensoch kapitalets produktivitet. Tillverkningsindustrin i Storbritannien 1948- 1984
Z
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Källa: Freeman, C. och Soete, L. 1987,
Oxford, Basil Blackwell.
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Technical Change ana Full Employment,

En annan grund för optimism utgör de strukturella förändringar som
genomförs i många OECD-länder. Skatterefonner, där sänkta marginalskatter och ibland också lägre genomsnittliga skattesatser är viktiga inslag,
har genomförts i ett antal länder.
Också på andra sätt har många industriländer försökt effektivisera resursanvändningen, t.ex. genom att minska subventionema till industrin
och tillåta konkurrens i den offentliga sektorn. Det är naturligtvis vanskligt
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stora elfektema av dessa åtgärder kan bli - eller när de börjar ge effekt men enligt vedertagna ekonomiska teorier bör åtgärderna ha positiva
effekter på den ekonomiska tillväxten.
Förverkligandet av EG:s inre marknad, och därtill knutna integrationssträvanden bland icke-EG länder, utgör ett centralt inslag i den ekonomiska politiken i Västeuropa. Slopade gränshinder för varor, tjänster och
produktionsfaktorer,
liksom andra slag av avregleringar, väntas ge positiva
effekter på de västeuropeiska ekonomiema. En förstärkt konkurrens inom
Europa, ökade möjligheter till specialisering och utnyttjande av stordriftsfördelar utgör de viktigaste ekonomiska fördelarna med integrationen.
Av diskussionen i avsnitt 4.3. framgår att det finns goda förutsättningar
utveckling i OECD-området under 1990för en stabil makroekonomisk
talet. Det talar tillsammans med den teknologiska utvecklingen och de
åtgärder som vidtagits och vidtas för att förbättra funktionssättet i industriländemas ekonomier för en förhållandevis god produktivitetsutveckling under 1990-talet. De kommande bedömningama baseras på en årlig
produktivitetstillväxt
på i det närmaste 2% per år i OECD-området,
att
jämföra med de 1,5 % som gällt under de senaste 15 åren.

Avtagande

befolkningstillväxt

har avtagit i OECD-området
Tabell 4.2 visar att befolkningstillväxten
under de senaste decennierna. Befolkningen väntas fortsätta växa långsamt under 1990-talet. Befolkningen i arbetsför ålder 15 - 64 år i OECDområdet bedöms öka med 0,3% per år mellan 1991 och 2000. Den mest
Tyskland
dramatiska utvecklingen väntas äga rum i Förbundsrepubliken
från
där en minskad befolkning i arbetsför ålder förutspås. Immigration
Tyska Demokratiska Republiken kan dock kullkasta denna bedömning.
Tabell 4.2 Befolkningens utveckling i OECD-omrâdet 1970-2000
Årlig procentuell förändring
Befolkning i arbetsför ålder
l9701980

19801990

19902000

Förenta staterna
Förbundsrepubliken Tyskland
Japan

l,l
0,2
l,l

0,9
-0,1
0,5

0,5
-0,4
0

OECD-totalt

1,0

0,7

3

Källor: OECD och finansdepartementet.
Arbetskraftens tillväxt kommer dock antagligen inte att minska lika
mycket. Det beror på att kvinnornas förvärvsfrekvens förväntas öka. Dessutom kan en mer effektiv och flexibel organisation av deltidsarbete leda
till att förvärvsfrekvensen stiger.
är att andelen
Ett annat genomgående drag i befolkningsutvecklingen
befolkningen.
arbetsföra
till
i
förhållande
den
pensionärer kommer att öka
växer i alla större OECD-länder med
Det innebär att försörjningsbördan
utveckling väntas bli särskilt marDenna
för
Förenta
undantag
staterna.
kerad i Japan och Förbundsrepubliken.

Tabell 4.3 Försörjningsbördan. Andel av befolkningen 65 år och äldre i relation till
andel av befolkningen mellan 15 och 64 år
Procent
1980

1990

2000

Förenta staterna
Japan
Förbundsrepubliken Tyskland

17,1
13,4
23,4

18,7
16,6
22,5

18,3
22,4
25,1

OECD-totalt

19,0

19,8

21,2

Källor: OECD och finansdepartementet.
Den ökade försörjningsbördan
kan få två huvudsakliga effekter på ekonomin i västvärlden:
Behovet av sociala tjänster, inkluderande sjukvård och allmän pension
ökar. Skattebördan för den yrkesaktiva befolkningen kommer därför att
öka.
Erfarenheten visar att hushållens sparande tenderar att minska då andelen yrkesaktiva personer minskar i relation till andelen personer över 65
år.
Om hushållens sparande minskar kan det innebära att räntorna stiger,
vilket medför att investeringarna och därmed tillväxten av den potentiella
produktionen hämmas.
Skillnader i den takt med vilken dessa Förändringar påverkar de enskilda
länderna bör ha en effekt på det finansiella sparandet och därmed på
bytesbalansema. I Förenta staterna förväntas en dämpning av den privata
konsumtionen och investeringarna medföra ett ökat inhemskt sparande
och en förbättring av bytesbalansen. l Japan och Förbundsrepubliken
däremot väntas den motsatta utvecklingen. Den förväntade demografiska
utvecklingen bör alltså på sikt underlätta anpassningen av de externa
obalanserna.
Prognosen för befolkningsutvecklingen
är dock behäftad med betydande
osäkerheter, bland annat har hänsyn inte tagits till eventuella flyttningsströmmar. Eftersom befolkningstillväxten
kommer att vara störst i reländer,
kan
sig
vänta
ökad
emigration till länder med en
surssvaga
man
en
god ekonomisk standard och en svag befolkningstillväxt
United Nations,
1986. Troligen ökar invandringen till OECD-länderna, vilket skulle leda
till en starkare befolkningsökning än vad som framgår ovan.
Stabila

olje- och råvarupriser

Som framgår av diagram 4.2 sjönk den genomsnittliga årliga tillväxten i
världens energikonsumtion
från 5,7% under 1960-talet till 2,0% under
l980-talet. Nedgången kan förklaras av dels en lägre BNP-tillväxt
inom
OECD-området efter 1973, dels kraftiga ökningar av oljeprisema 19731974 och 1979- 1980, som stimulerade konsumtion av energi i andra
former och ledde till en ökad effektivisering av energiförbrukningen.
Ytterligare en förklaring kan vara att den ekonomiska strukturen har
förändrats. Sedan 1860 har världens energikonsumtion trendmässigt stigit
med ca 2% per år. Åren efter andra världskriget och fram till 1973 steg
energikonsumtionen
med ca 5% per år. Detta var dock en exceptionell
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Diagram 4.2 Utvecklingen i världenstotala energiförbrukning 1860- 1987
Miljoner

ton oljeekvivolenter

logoritmisk

skola

10000-
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1680 Y 1930

1520

Källa: Andersen,
och Chambers, D., 1990,
bilaga 10till Långtidsutredningen 1990.
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Den intemasjonale bakgrunnen,

period karakteriserad av stark ekonomisk tillväxt, fallande reala energiprisom innebar en snabb tillväxt i energiintenser och en strukturomvandling
siv produktion och privat konsumtion.
återgått till
Under de senaste tio åren har dock energikonsumtionen
ökningstakten mellan 1860 och 1950 på 2 % per år. Detta beror framför allt
på att i-ländema övergått - eller är på väg att övergå - till vad som
brukar kallas den postindustriella fasen karakteriserad bl.a. av att tjänstesektorn och teknologiskt avancerade industrier, med relativt liten energiåtgång, växer snabbt.
Eftersom den reala prisstegringen har varit speciellt stark för olja, har
oljeintensiteten förbrukningen
av olja i relation till BNP fallit med näs1973. Skattemässiga och andra åtgärder
sedan
OECD-området
tan 40 °/0i
förbrukningen av olja och för att
för
reducera
sida
myndigheternas
från
att
utveckla andra energiformer har bidragit till denna utveckling.
Samtidigt som
kännetecknas f.n. av överkapacitet.
Oljemarknaden
byggts ut i länder
efterfrågetillväxten
dämpats har produktionskapaciteten
utanför OPEC, framför allt i Mexico, Nordsjön och Alaska. Till följd av en
god ekonomisk tillväxt och därmed stigande efterfrågan förväntas ändå
det reala oljepriset stiga till ca 20 dollar/fat fram till mitten av 1990-talet.
På längre sikt kan oljepriset bli något högre. Med en måttlig ökning av
efterfrågan och ett antagande om att det blir billigare att utvinna olja
bedöms det reala oljepriset öka till 25 - 27 dollar/fat under slutet av 1990talet.
Sedan mitten av 1960-talet har priserna på råvaror exkl. olja fluktuerat
Samtidigt har priserna trendmässigt fallit i
kraftigt med konjunkturen.
reala termer.
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Diagram 4.3 Prisutvecklingen lör olja och råvaror 1950-2000
Index
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Anm.: Streckadelinjer anger Finansdepartementetsprognos.
Källor: Världsbanken 1989, Price Prospectsfor Major Primary Commodities samt
finansdepartementet.

Den relativt goda BNP-tillväxt
som i avsnitt 4.3 prognostiseras inom
OECD-området innebär att en viss prisökning kan förväntas under 1990talet. En fortsatt teknisk utveckling som gör produktionen billigare medför
dock att prisökningen blir begränsad. Under decenniets första hälft väntas
de reala råvaruprisema totalt stiga med ca 6 procent. Råvaruprisema
stabiliseras sannolikt under andra hälften av 1990-talet trots att den internationella ekonomiska tillväxten fortsätter att vara relativt stark. Förklaringen står att finna i samspelet mellan efterfrågan på råvaror och kapacitetstillväxt. Utgångspunkten for bedömningen är att en relativt stark BNPtillväxt under 1990-talets första hälft leder till att produktionskapaciteten
byggs ut och därmed till ett visst kapacitetsöverskott
inom råvaruindustrin. Detta beräknas dämpa priserna under andra hälften av 1990-talet,
trots en fortsatt stark expansion av världsekonomin.
Ökande världshandel
Världshandeln har ökat kraftigt efter andra världskriget. Mellan 1950 och
1988 ökade världshandeln med i genomsnitt ca 6,5% per år. Samtidigt
växte produktionen med 4,5 % per år.
Delvis reflekterar uppgången i kvoten handel/produktion
under efterkrigstiden en återgång till en normal
nivå vad gäller öppenhet i det
ekonomiska systemet. Under depressionen och de två världskrigen minskade det internationella handclsutbytet dramatiskt.
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Tabell 4.4 Världshandelns och produktionens tillväxt 1950- 1986
Index l980 100
1950

1960

1970

1980

1986

Exportvolym
Totalt
Jordbruksprod.
Mineraler
lndustrivaror

13
20
19
8

27
48
42
19

61
71
85
50

100
100
100
100

119
107
89
130

Varuproduktion
Totalt
Jordbruksprod.
Mineraler
Industrivaror

23
47
29
17

39
63
45
32

69
81
76
66

100
100
100
100

114
116
92
117

Världens samlade BNP

26

40

68

100

117

Källor: GATT och OECD.

har ökat markant
Den internationella handeln med industriprodukter
ökat
under hela efterkrigstiden, medan handeln med jordbruksprodukter
kan
bero
Detta
långsamt från början av 1970-talet till mitten av l980-talet.
Högre priser
på den omfattande protektionismen inom jordbruksområdet.
i
stagnationen
utsträckning
i
olja
förklarar
stor
och minskad efterfrågan på
handeln med mineraler.
Tjänster svarar för en allt större andel av produktionen i industriländeri
na, men den internationella handeln med tjänster har inte ökat samma
på
utsträckning. Till en del hänger detta ihop med att produktionen
tjänsteomrádet i högre grad än på varuområdet måste utföras i det land
där konsumtion sker. Ett ökat internationellt tjänsteutbyte kommer därför
mellan länderna. Den
till en del till uttryck i ökade direktinvesteringar
begränsade tjänstehandeln kan delvis också förklaras av bristfällig statistik, men också av omfattande institutionella hinder mot import av tjänster i många länder.
Den snabba tillväxten i världshandeln beror bl.a. på följande faktorer.
har
Teknologiska framsteg bl.a. i form av lägre transportkostnader
medfört att allt fler varor och tjänster handlas internationellt.
Internationaliseringen
av företagsverksamheten ger automatiskt upphov till ökad handel.
Prisfallet på olja i mitten på l980-talet har under senare år tillfört stora
resurser till både hushåll och företag.
Drivkraftema
bakom den expanderande handeln väntas verka också
framöver. Förhandlingar om de internationella reglerna på handelsområdet pågår inom ramen för GATT i den s.k. Uruguay-rundan. Där behandoch tjänster.
las också liberaliseringar av handeln med jordbruksprodukter
internationalisnabbare
Ett lyckat resultat skulle kunna bidra till en ännu
sering under l990-talet.

Positiva

efekter av utvecklingen

i EG

Den inre marknaden i EG syftar till att undanröja alla hinder för en fri
rörlighet i varor, tjänster, kapital och arbetskraft mellan medlemsländer-
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na. EG-kommissionen konstaterar i sin s.k. vitbok från 1985 att det finns
kvar ett antal fysiska, tekniska och fiskala restriktioner
som hämmar
effektiviteten och ger upphov till extra kostnader.
Tullar och kvantitativa restriktioner för handeln inom EG har visserligen minskat i betydelse men tillämpas fortfarande. I vitboken identifieras
flera andra kostnadshöjande hinder, exempelvis kontroller som krävs för
att se till att olika, fiskala, statistiska och tekniska bestämmelser efterlevs.
Olika slags hinder för marknadstillträde
t.ex. nationella regler för offentlig upphandling, för etablering och för verksamhetsformer
i olika branscher och yrken lyfts också fram i vitboken. Slutligen uppmärksammas
marknadssnedvridande
subventioner. Även priskontroller och vissa skatter kan försvåra genomförandet av en inre marknad.
I vitboken föreslås ca 300 olika åtgärder. Medlemsländema ska sträva
efter att samordna olika bestämmelser och i ökad utsträckning acceptera
den kontroll som sker i andra länder. Målet är att helt avveckla gränskontrollema för varutransporter och persontrafik mellan länderna.
Några av de viktigare förslagen i vitboken är följande: Varor och tjänster som godkänts för försäljning i ett medlemsland bör fritt få säljas också i
andra länder. Anbudsgivning vid offentlig upphandling i enskilda länder
bör öppnas för företag i hela Gemenskapen. Examina och yrkeskvalifikationer bör i ökad utsträckning erkännas i andra länder för att underlätta
arbetskraftens rörlighet över gränserna. Tjänsteproducerande företag som
banker, försäkringsbolag, transportföretag,
etermedia m.fl. bör få det
lättare att etablera sig i andra länder. Återstående valutaregleringar bör
avvecklas. Bolagsrättsliga regler bör samordnas för att underlätta verksamhet i flera länder. Konkurrenspolitiken
måste förfoga över effektiva medel
att säkerställa en aktiv konkurrens på marknaderna. Den indirekta beskattningen bör göras mer enhetlig.
Om alla vitbokens åtgärder genomförs, kan kostnaderna för företagens
produktion och försäljning av varor och tjänster till andra länder sjunka
och konkurrensen på marknaderna öka. l en större konsultstudie Cecchini-rapporten, 1988 har man undersökt de rådande pris- och kostnadsförhållandena i olika branscher och på basis av detta uppskattat de välfärdsvinster som är möjliga till mellan 4 1/2 och 7% av BNP i EG-länderna.
Av tabell 4.5 framgår att avvecklingen av gränskontrollerna beräknas få
förhållandevis små effekter, knappt l/2 procentenhet. Mer enhetliga tekniska bestämmelser etc. för olika typer av varu- och tjänsteproduktion
uppskattas bidra med ca 2 procentenheter. Dessa kostnadsreduceringar
kan slå igenom på relativt kort sikt.
Något större eftersläpning kan förmodas för de effekter som är hänförliMed större företagsenheter blir det
ga till en ökad marknadsintegration.
möjligt att utnyttja stordriftsfördelar.
Samtidigt bör tillträdet till nya
marknader öka konkurrensen och framtvinga en högre effektivitet inom
befintliga företag. Monopolvinster
i företag som tidigare haft en skyddad
ställning bör också komma att reduceras. I gengäld kan dessa integrationsvinster medföra större potentiella välfárdsvinster än de direkta kostnadsreduktionerna,
kanske så mycket som drygt 2% av BNP. Den lägre
inflationstakten
skapar dessutom utrymme för tillväxtfrämjande
makroekonomiska åtgärder, ett utrymme som har beräknats till ca 2 l/2 °/0
av
BNP.
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Tabell 4.5 Makroekonomiska eEekter av EG-integrationen på fem till tio års sikt
Typ av åtgärd

Effekter i
procent
av BNP

procent av
konsument priser

tusental
arbeten

Gränskontroller

0,4
0,5

- 1,0
- 1,4

200

Offentlig upphandling
Finansiella tjänster

1,5

-1,4

400

Utbudseffekter

2,1

850

Totalt

4,5

- 2,3
-6,1

l 800

Makropolitik

2,5

1,6

3 200

Totalt

7,0

-4,5

350

5 000

Källa: European Economy, Mars 1988.

De presenterade beräkningarna diskuteras i en bilaga till långtidsutredningen Flarn och Horn, 1989 och där konstateras att resultaten är mycket
osäkra. Sannolikt har en del faktorer överskattats och andra underskattats.
En källa till överskattning kan vara att själva omställningsprocessen blir
Å andra sidan kan det ligga en
mer resurskrävande än vad som antagits.
eñekterna av ökad konkurbeakta
underskattning i att man inte kunnat
faktorer kan medföra
teknisk
förnyelse;
sådana
rens på innovationer och
kan ske i snabbare takt under en längre period än den
att BNP-tillväxten
under vilken den inre marknaden genomförs.
1989 bedöms
1 en under hösten 1989 publicerad studie Baldwin,
betydligt
bli
EG-integrationen
större än i
effekterna på BNP-tillväxten
av
Cecchini-rapporten.
Där hävdas att man inte enbart kan förvänta sig en i
tiden avgränsad uppgång i den ekonomiska tillväxten, utan även att tillpå så
växttakten på lång sikt kommer att öka. En extra BNP-tillväxt
mycket som 35 procentenheter skulle kunna vara möjlig inom EG-omrádet.
Uppenbarligen råder det en stor osäkerhet om storleken på de effekter
man kan förvänta sig av EEG-integrationen. Klart är dock att förverkligandet av den inre marknaden kommer att ge positiva effekter på bl.a. tillväxt
och sysselsättning samt dämpa inflationen.

Hoppfull

utveckling

i Statshandelsländerna

OECD-ländernas ekonomiska relationer med Östeuropa är begränsade. År
1987 gick exempelvis endast 1,7% av de västliga industriländernas export
till Östeuropa. Siffran för Sverige var ännu lägre, 1,5%. Utvecklingen i
regionen får därför små direkta återverkningar via handeln på utvecklingen i västvärlden. Men om den begynnande reformprocessen blir framgångsrik kan naturligtvis Östeuropas betydelse komma att öka mycket
framöver.
Efter stagnation i den ekonomiska aktiviteten under 1981 och 1982 har
inklusive Sovjetunionen under 1980tillväxten i statshandelsländerna,
enligt
4%
den officiella statistiken. Detta skulle
till
år
talet uppgått
per
ca
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innebära ett trendbrott i förhållande till den tidigare avtagande tillväxttakten i nationalprodukten.
Det finns emellertid anledning att betrakta de officiella tillväxttalen med
stor skepsis. I många fall tycks de inte ha deflaterats för underliggande
prishöjningar,
vilket skulle innebära att silfroma överskattar den reala
tillväxten i ekonomin. Det gäller i synnerhet Sovjetunionen, som enligt
vissa bedömare inte har haft någon real tillväxt alls under 1980-talet.
Överlag befinner sig statshandelsländema i en sämre ekonomisk situation idag än under l970-talet. Systemet med centralstyrd planekonomi och
baserad på ökad resursmobilisering har inte fungerat.
en tillväxtstrategi
Statistiken visar att alla östeuropeiska länder idag är fattigare relativt
i
Västeuropa än under l970-talet.
Bland de växande ekonomiska problemen märks ett inflationsöverhäng, som ofta tar sig uttryck i varubrist samt osunda statsfrnanser. Det
senare är ofta en följd av subventioner till olönsam produktion och ett
omfattande prisstöd. Även utrikeshandeln utgör för många östländer ett
problem, eftersom exporten till Sovjetunionen minskat samtidigt som
svårigheterna att konkurrera på västmarknadema har ökat. Flera av länderna har ackumulerat ansenliga utlandsskulder i västvaluta. Bakom detta
försämrade läge ligger ofta systemrelaterade faktorer som bristande effektivitet i resursutnyttjandet
och en långsam eller utebliven teknisk utveckling.
Dessa fundamentala problem har skapat en medvetenhet i Östeuropa
om behovet av reformer av det ekonomiska systemet. Flertalet länder
genomgår nu en mycket snabb förändring även om reformarbetet befinner
sig på olika stadier.
De ekonomiska reformema syftar till att successivt införa marknader för
och en förbättrad
att skapa tillväxt genom effektivare resursutnyttjande
incitamentstruktur.
Detta är emellertid en svår process; historiska erfarenheter saknas. För att en planekonomi skall kunna omvandlas till en marknadsekonomi krävs en helt ny lagstiftning med nya ägarforrner, etc. De
strukturella förändringar som blir nödvändiga kan komma att skapa arpå kort sikt. Saneringen av statsfrnanbetslöshet och produktionsbortfall
subventioner
till industriföretag
kan
minskade
bl.
serna a. genom
liknande konsekvenser. De för utvecklingen avgörande prisrefonnema
möter ofta folkligt motstånd, eftersom en utveckling mot mer marknadsmässiga priser innebär en högre prisnivå.
Ju snabbare omvandlingen till en marknadsekonomi sker, desto kortare
torde stagnations- eller nedgångsperioden bli. Mycket talar ändå för att
nationalinkomsten
i Östeuropa som helhet kommer att stagnera eller falla
under första hälften av 1990 talet. I ett längre perspektiv finns emellertid
en betydande potential för en snabb ekonomisk tillväxt.
och demokrati framstår
En lyckosam övergång till marknadsekonomi
främst kanske Tyska Demokratiska
idag som möjlig. I flera länder
Republiken
går idag utvecklingen mycket snabbt. Ändå finns det skäl
att peka på risken för en utdragen kris. Sociala faktorer kan komma att
blockera nödvändiga prisreforrner och budgetsanering, varvid Östeuropa
skulle kunna fastna i en situation
ekonomisk stagnation.

med permanent

obalans och fortsatt
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En annan risk med den pågående processen är att den ökade politiska
och ekonomiska friheten kan framkalla tendenser till en regionalisering av
de nationella ekonomiema. En sådan utveckling som nu kan observeras i
Jugoslavien, skulle kunna hämma den fortsatta ekonomiska utvecklingen i
Sovjetunionen.
En fortsatt ekonomisk stagnation i Östeuropa kan leda till att behovet av
hjälpinsatser ökar, vidare kan immigrationstrycket
öka. De närmaste åren
är detta faktorer som kan få väl så stor betydelse för den svenska ekonomin
som en ökad handel med länderna i Östeuropa. På längre sikt kommer
dock en positiv utveckling att få betydelse för den svenska ekonomin,
något som diskuteras mer utförligt i kapitel l
4.3

Den

makroekonomiska

Ett i huvudsak

utvecklingen

bra utgångsläge

Efter den djupa lågkonjunkturen i början av 1980-talet har den ekonomiska utvecklingen i industriländema varit relativt gynnsam, särskilt om man
jämför med utvecklingen under l970-talet. I jämförelse med 1950- och
1960-talens snabba tillväxt har dock BNP-tillväxten, som framgår av tabell
4.7, efter l973 varit betydligt lägre, inflationen högre och arbetslösheten
avsevärt högre.
Tabell 4.7 BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet 1960-1988. Förenta staterna,
Japan, FörbundsrepublikenTyskland och OECD-området
Årlig procentuell förändring
Genomsnitt
1960-1973

1973-1986

1986

1987

1988

Förenta staterna
BNP-tillväxt
Inflation
Arbetslöshet, °/o

3,8
3,5
4,8

2,4
7,3
7,2

2,8
1,9
7,0

3,4
3,7
6,2

3,9
4,1
5,5

Japan
BNP-tillväxt
Inflation
Arbetslöshet, °/o

9,4
6,3
1,2

3,7
6,6
2,5

2,5
0,4
2,8

4,5
-0,2
2,9

5,7
0,5
2,5

Förbundsrepubliken
Tyskland
BNP-tillväxt
Inflation
Arbetslöshet, °/o

4,5
3,6
0,8

1,8
4,1
5,1

2,3
-0,2
7,9

1,8
0,2
7,9

3,4
1,2
7,9

OECD-totalt
BNP-tillväxt
Inflation
Arbetslöshet, °/o

4,9
4,3
32

2,4
8,4
73

2,7
2,6
82

3,4
3,2
7,8

4,1
3,8
7,3

Källor: OECD Historical statistics och OECD Economic Outlook nr 45, 1989.
BNP-tillväxten har sedan mitten av 1980-talet legat på omkring 3,5 °/oi
genomsnitt i OECD-området som helhet. Den genomsnittliga inflationshar samtidigt sjunkit till omkring 4% - jämfört
takten konsumentpriser
med drygt 10% under höginllationsåren i slutet av 1970-talet och början
av 1980-talet.
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Förutsättningarna
förefaller vara betydligt ljusare inför 1990-talet än
vad de var i slutet av föregående decennium. Då förde flertalet länder en
mycket restriktiv ekonomisk politik for att
ner den höga inflationstakten. Så tycks inte vara fallet idag. Därmed behöver inte åtgärder för att
bekämpa inflationen lägga något hinder i vägen för strävan att uppnå den
potentiella tillväxt som bedömts vara möjlig.
Det makroekonomiska
utgångsläget inför 1990-talet måste alltså sägas
vara bra. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög. De stora externa
obalansema mellan främst de tre största industriländema,
Förenta staterTyskland, kvarstår också, se diagram
na, Japan och Förbundsrepubliken
4.4.
Diagram 4.4 Byteshalanseni Förenta Staterna, Japan och FörbundsrepublikenTyskland 1980- 1988
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Källa: OECD, Economic Outlook No 45, 1989.

Uppkomsten av obalansema kan hänföras till den expansiva finanspolitik som fördes i Förenta staterna efter 1982. I kombination
med en
restriktiv penningpolitik
medförde den en hög räntenivå vilket bidrog till
en kraftig appreciering av dollarn.
Efter 1985 har dollarn deprecierats. I kombination med en viss åtstramning av budgetpolitiken i Förenta staterna har det bidragit till en minskning av obalansema.
Periodvis har det funnits farhågor för att de externa obalansema skulle
skapa instabilitet på finansiella marknader och valutamarknader.
Det har
dock hittills visat sig möjligt att finansiera underskottet utan att det
uppstått några allvarliga finansiella störningar. Risken är dock stor att
kapitalplacerare kräver högre räntor för att finansiera fortsatt stora amerikanska underskott. Av denna anledning kommer kravet på en ytterligare
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reduktion av underskotten att stå i centrum när det gäller utformningen
den ekonomiska politiken under de närmaste åren.
God tillväxt

av

och låg inflation

Den ekonomiska tillväxttakten för OECD-ländema bedöms kunna uppgå
till i genomsnitt närmare 3% per år under perioden 1990- 1995. Denna
tillväxt är högre än genomsnittet för åren efter 1973, men betydligt lägre än
under 1950- och 1960-talen. Världshandelns tillväxt beräknas uppgå till
mellan 5 och 6% per år fram till 2000.
Tabell 4.8 BNP-tillväxt och inflation i OECD-länderna
Årlig procentuell förändring

BPN-tillväxt
Förenta staterna
Japan
Förbundsrepubliken Tyskland
Norden
OECD Europa
OECD-totalt
Inflation
OECD

1990

1991

1992

1993

1994

1995

19902000

1 3/4
4 l/4
3 l/2

2 l/4
4
3 l/4

2 1/2
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

2
2 3/4
2 3/4

2 1/4
2 3/4
2 3/4

2 l/2
2 3/4
2 3/4

2 1/2
3
3

2 1/2
3
3

2 1/2
3
3

2 1/2
3
3

4 l/2

4 l/4

4 l/4

4

4

4

4

Exklusive Sverige.
Källa: Finansdepartementet.
Den ekonomiska utvecklingen i västvärlden under 1990-talets första
hälft kommer att påverkas av de stora externa obalansema och av de
åtgärder som krävs för att reducera dessa. I Förenta staterna fordras en
restriktiv politik för att reducera underskottet i landets bytesbalans. En
komminskning av Förenta staternas budget- och bytesbalansunderskott
en dämpande effekt på världsekonomin.
mer att
Inflationen i OECD-området beräknas uppgå till ca 4% per år under
första hälften av l990-talet. Det är betydligt lägre än genomsnittet för
perioden efter oljekrisen 1973 och på ungefär samma nivå som under
perioden 196T- 1973.
En rad faktorer talar for en relativt låg inflation. Den höga investeringsnivån i slutet av 1980-talet innebär att tillväxten bör kunna öka relativt
slår i kapacitetstak eller att
mycket utan att de större västekonomiema
i stor utsträckinflationstakten
flaskhalsar uppstår. Till detta kommer att
i de
Regeringarna
förs.
politik
ekonomiska
ning är beroende av den
som
tidigt
benägna
allmänt
västekonomiema
verkar
att reagera
större
vara
nu
Ytterligare en faktor
och kraftfullt för att motverka inflationstendenser.
som talar för en relativt gynnsam prisutveckling under 1990-talet är en
förväntat lugn utveckling på râvaru- och oljemarknadema.
En liknande god ekonomisk utveckling bör kunna realiseras också under
andra hälften av 1990-talet. De negativa effekter som följer med att obalansema reduceras torde vara borta. Därmed begränsas den ekonomiska
En BNP-tillväxt
tillväxten endast av ökningen av produktionskapaciteten.
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på i genomsnitt 3 °/0verkar därför möjlig under andra hälften av l990-talet.
Inflationen bedöms ligga kvar på samma nivå som under perioden 19901995, d.v.s. kring 4%.

Stabil

utveckling

i de större västekonomierna

Ekonomin i Förenta staterna har befunnit sig i en expansionsfas sedan
1983. Efter 1982 har en expansiv finanspolitik bedrivits, som stimulerat
tillväxten men samtidigt medfört en kraftig ökning av det federala budgetunderskottet. Då den offentliga upplåningen inte har kompenserats av
privat sparande har samtidigt bytesbalansen försämrats radikalt.
Underskottet i bytesbalansen behöver i sig inte verka hämmande på
tillväxten. Avgörande är de villkor på vilka utlandet är villigt att finansiera
bytesbalansunderskottet.
Risken för att finansieringen av fortsatt stora
underskott måste ske till stigande räntor
vilket skulle hämma investeringarna och tillväxten
betydande. Mot denna bakgrund är det troligt
är
och
att man i Förenta staterna försöker föra en stramare finanspolitik
sanera den federala budgeten. Denna uppgift kan underlättas om den
internationella avspänningen fortsätter och försvarsutgiftema därmed kan
begränsas.
Den åtstramning av ekonomin som är nödvändig för att komma till rätta
med underskotten, kommer troligen att bli utdragen och inte speciellt
drastisk. Under första hälften
1990-talet bedöms BNP-tillväxten bli ca
2 l/2 °/0per år. Detta är en lägre tillväxt än under högkonjunkturen under
andra hälften av l980-talet. För andra hälften av 1990-talet förutspås en
främst p.g.a. minskade problem med
Ökad BNP-tillväxt till ca 3 % per år
extembalansen.
Japan har under en längre tid haft den snabbaste ekonomiska tillväxten
av alla OECD-länder. Under de senaste åren har den privata konsumtionen och investeringarna svarat för en stor del av tillväxten. Samtidigt har
inflationen under senare år varit extremt låg i internationell jämförelse.
Stigande olje- och råvarupriser, en försvagad yenkurs och ökade indirekta
skatter har dock sedan slutet av 1988 medfört en uppgång i inflationen.
Japan har under de senaste fyra åren genomgått en mycket snabb industriell strukturomvandling.
Därmed har det varit möjligt att sänka kostnaderna inom industrin och att kompensera sig för den appreciering av
yenen som ägt rum efter 1985. Samtidigt har den inhemska efterfrågetillväxten spelat en allt större roll för den ekonomiska tillväxten.
Den ekonomiska politiken kommer sannolikt även under 1990-talet att
inriktas på att stimulera den inhemska efterfrågan. Den offentliga konsumtionen väntas öka relativt mycket. Viktiga strukturella åtgärder på skatteområdet och inom det finansiella systemet har vidtagits under de senaste
åren för att effektivisera ekonomins funktionssätt.
Den demografiska utvecklingen väntas utgöra den största begränsningen
för BNP-tillväxten på något längre sikt. Tillväxten i arbetskraften kommer
sannolikt att minska markant under 1990-talet samtidigt som en större
andel pensionärer medför ökade sociala utgifter, högre skatter och ett lägre
inhemskt sparande.
Även om överskottet i bytesbalansen väntas minska torde Japan fortsät-
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ta att bygga upp stora tillgångar utomlands. Det bidrar till att ge yenen en
ökad roll som internationell valuta.
Sammantaget bedöms BNP i Japan kunna växa med ca 4 % per år under
l990-talet. Inflationen bedöms förbli låg i en internationell jämförelse, ca
2% per år i genomsnitt under l990-talet.
Tyskland, fördes
I Västeuropas största ekonomi, Förbundsrepubliken
under första hälften av l980-talet en stram finans- och penningpolitik.
Tillväxten var då förhållandevis låg. När D-marken appreeierades kraftigt
i förhållande till dollarn under perioden 1985 - 1987 fanns farhågor för en
Hjälpt av den goda intematiofortsatt låg tillväxt i Förbundsrepubliken.
nella konjunkturen har emellertid den västtyska exporten utvecklats mycket starkt under de senaste åren. Mycket talar för en fortsatt gynnsam
utveckling under l990-talet och tillväxten i BNP bedöms komma upp till i
genomsnitt 3 % per år.
Ett orosmoment finns när det gäller tillväxten på lång sikt. Proportionen
av åldrande människor beräknas öka mycket kraftigt i Förbundsrepubliken. Å andra sidan förefaller det idag troligt med en fortsatt omfattande
invandring från Östeuropa, vilket i varje fall på kort sikt till en del bör
kompensera den inhemska demografiska utvecklingen.
Inflationen beräknas ligga på samma genomsnittsnivå
som under de
myndigheterna
lär, mot
3%.
västtyska
omkring
De
d.v.s.
åren,
senaste
bakgrund av bl.a. erfarenheter från 1970-talet och den traditionella ambitionen att hålla nere inflationen, knappast komma att tillåta att inflationen
skjuter fart igen.

Gynnsam

utveckling

i Norden

möjlig

Den ekonomiska utvecklingen i våra grannländer är av stor betydelse för
svensk ekonomi. Ungefär 25 % av Sveriges totala export går till Danmark,
Finland och Norge.
Under mitten av 1980-talet karakteriserades utvecklingen i Danmark av
stark efterfrågan och förhållandevis hög tillväxt. Kapacitetsbrist uppstod,
konkurrenskraften
urholkades och bytesbalansen försämrades. Åtstramnings- och sparstimulerande åtgärder bidrog till att landet år 1987 gick in i
en recession med negativ tillväxt under två år.
pakken hösten 1987
åtgärder export
Hjälpt av exportstimulerande
och hög internationell efterfrågan har exporten de senaste två åren återhämtat sig och underskottet i bytesbalansen har minskat.
Utsikterna förefaller nu goda för en fortsatt återhämtning i tillväxten till
en nivå på ca 21/2% per år under l990-talet. Bakom detta ligger en
successivt starkare inhemsk efterfrågan. Lägre inflation och större utrymme för nominella löneökningar kan förväntas öka hushållens disponibla
inkomster, vilket kan väntas driva upp konsumtionen. Förutsättningarna
torde också vara goda för en fortsatt gynnsam exportutveckling, givet att
hos exportindustrin
den på senare år betydligt stärkta konkurrenskraften
kan bevaras. En fortsatt hög export skulle i sin tur verka stimulerande på
investeringarna.
Den ekonomiska tillväxten i Finland har under de senaste åren legat
Den starka inhemska efterfrågeöver genomsnittet för OECD-området.
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tillväxten har bidragit till detta. Avvecklingen av kreditregleringar
med
åtföljande högre skuldsättning i hushållen har legat bakom den kraftiga
ökningen i den privata konsumtionen. Den gynnsamma utvecklingen av
bytesförhållandet med höga priser på bl.a. skogsprodukter har också bidragit till den goda ekonomiska utvecklingen under senare år. Efterfrågan har
vilket medfört stigande inflation och ett
dock överstigit produktionen,
växande bytesbalansunderskott som närmar sig 4% av BNP.
Tillväxtmöjlighetema
i den finska ekonomin på sikt måste bedömas
bl.a.
bakgrund
goda
mot
av de senaste årens höga investeringsnivå.
som
Samtidigt finns det faktorer som kan begränsa tillväxten. Detta gäller bl.a.
bytesbalansen, som regeringen angivit som det stora problemet.
En möjlig restriktion på tillväxten under 1990-talet är bristen på arbetskraft. Prognoser for arbetskraftsutbudet på 1990-talet pekar på att det inte
blir någon ökning alls. BNP-tillväxten torde under 1990-talet kunna uppgå
till omkring 3% per år, d.v.s. i linje med genomsnittet för OECD.

Diagram 4.5 BNP i Danmark, Norge och Finland 1970- 1989
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procentuell
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Källa: OECD, Economic Outlook No 45, 1989.

I Norge har den ekonomiska politiken den senaste treårsperioden varit
inriktad på att återvinna balans i ekonomin. Under perioden 1984- 1986
bidrog liberaliseringen av kreditmarknaderna,
en expansiv finanspolitik
samt de höga oljepriserna till en explosionsartad konsumtions- och efterfrågeuppgång. Liksom i Danmark och Finland uppstod problem i form av
kraftiga pris- och kostnadsökningar och ett växande bytesbalansunder1986 förvärrade situationen ytterligare, och en omskott. Oljeprisfallet
läggning av politiken i âtstramande riktning var därför oundviklig.
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Resultatet blev en fallande inhemsk efterfrågan som, tillsammmans med
den goda internationella konjunkturen, successivt givit resultat i form av
en kraftig förbättring av bytesbalansen. Vidare har pris- och löneökningarna bringats i nivå med omvärlden. Den lägre aktivitetsnivån har dock lett
till en högre arbetslöshet.
Den norska ekonomins utveckling under 1990-talet är beroende av att
ökade resurser tillförs den konkurrensutsatta sektorn. Det förutsätter en
fortsatt låg pris- och löneökningstakt och relativt låg räntenivå.
Väntade reallöneökningar, lägre ränta och en successiv ökning av sysselsättningen bedöms kunna leda till en återhämtning av den privata konsumtionen under de första åren på 1990-talet. lnvesteringsutvecklingen
är
mer osäker och stora skillnader föreligger mellan olika sektorer. Det förefaller dock troligt att exporten även de närmaste åren kommer att bidra till
produktionens utveckling. BNP-tillväxten bedöms under perioden 19902000 komma att uppgå till i genomsnitt 2 l/2 °/0per år.

4.4

Utvecklingsländerna

och

skuldkrisen

Utvecklingsländemas ekonomi är av relativt stor betydelse för industriländerna. Bl.a. går ungefär 20% av industriländemas
export till utvecklingsländerna. Motsvarande siffra för Sverige är drygt 10%.
Flertalet utvecklingsländer
har stora utlandsskulder i förhållande till
BNP och exportintäkter.
Deras samlade utlandsskuld uppgick 1988 till
1242 miljarder dollar, motsvarande 140% av ländernas totala export av
varor och tjänster.
Som framgår av tabell 4.9 varierar dock skuldsituationen avsevärt mellan olika u-länder. För ungefär hälften av länderna är skulderna gentemot
övriga länder så små att finansieringen av dem inte utgör något problem.
Skuldsituationen är svårast för ett antal låginkomstländer
i framför allt
Afrika. Skuldema i dessa länder uppgår till över fyra gånger exporten.
Deras skuld utgör dock endast 8,7% av den totala utlandsskulden varför
det inte är ett stort problem ur ett globalt perspektiv.

Tabell 4.9 skuldsituationen 1988. Grupper av utvecklingsländer och deras relativa
betydelse
Procent

Samtliga u-länder
- Netto kreditorer
- Netto debitorer
- Länder utan skuldbetjäningsproblem
- Länder med skuldbetjäningsproblem
Varav:
Små låginkomsländer
15 länder med stor utlandsskuld

BNP

Export

Skuld

100
13,3
86,7

100
20,4
79,6

100
5,1
94,9

40,0

46,2

35,2

46,7

33,4

59,8

6,0
32,

3,4
19,9

8,7
40,2

Källor: lMF, World Economic Outlook, April 1989och Andersen, K. och Chambers,
D., 1990, Den intemasjonale bakgrunnen, bilaga 10 till Långtidsutrcdningen 1990.
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inkludeDe länder som utgör ett problem är 15 mellaninkomstländer,
rande 10 länder från Latinamerika. Dessa länder har tillsammans en skuld
uppgående till 500 miljarder dollar, motsvarande 40% av den totala utlandsskulden.
har under senare år en mycket restriktiv
I många utvecklingsländer
politik bedrivits. Syftet har varit att få till stånd en lägre import och en
ökad export, i första hand för att få bukt med de externa obalansema.
Denna politik har varit framgångsrik i så måtto att bytesbalansunderskotten faktiskt reducerats. Samtidigt har tillväxten varit väsentligt lägre än
under t.ex. 1970-talet. Investeringarna har också hämmats av den minskavilket innebär att villkoren för framtida
de importen av kapitalvaror,
tillväxt

har försämrats.

Stora skillnader

i BNP-tillväxt

Av tabell 4.10 framgår att de regionala skillnaderna i BNP-tillväxt är stora.
Mätt per capita har BNP i stort sett varit oförändrad i Afrika de senaste
åren efter att ha minskat under flera år. I de olje-exporterande utvecklingsländerna fortsätter den nedgång som inleddes 1981. l Latinamerika föll
per capita-inkomsten i början av 1980-talet.
Tabell 4.10 Real BNP per capita 1970- 1990
Årlig procentuell förändring
1970-1980
Exkl. Kina
genomsnitt

1980-1985

1985-1990

Utvecklingsländerna

3,0

0,8

1,8

Afrika
Asien
Mellanöstern
Latinamerika

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

- 1,6
5,0
- 3,4
- 1,6

-0,8
5,6
- 1,5
0

Fyra nyligen
industrialiserade
länder

6,7

5,5

6,0

1986- 1988.
Källa: IMF, World Economic Outlook, augusti 1989.
Efter en kraftig försämring av bytesförhållandet för utvecklingsländerna
1986, har en stadig förbättring skett fram till 1988. Som framgått av
tidigare avsnitt bedöms de reala priserna på råvaror öka måttligt under
1990-talet.
I de nyligen industrialiserade ekonomiema i Sydostasien har utvecklingen under 1980-talet varit fortsatt gynnsam, även om en viss dämpning av
tillväxten ägt rum under de allra senaste åren. l Korea och Taiwan väntas
avmattningen fortsätta till följd av stigande kostnader för arbetskraft och
de senaste årens appreciering av valutorna. Sydostasien är en dynamisk
ökat under flera år och också kan
region, vars tyngd i världsekonomin
väntas fortsätta att öka. Tendensen till ökade marknadsandelar på bekostnad av industriländerna väntas fortsätta. Tillväxten i regionen kommer att
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stimuleras av intra-regional handel och av höga direktinvesteringar
från
Japan, vilket kommer att leda till en teknologiöverföring
mellan länder
inom området.
l Kina har den ekonomiska tillväxten varit gynnsam efter omläggningen
ekonomi.
av den ekonomiska politiken mot en mer marknadsorienterad
Den snabba ekonomiska tillväxten i närområdet bör kunna medföra en
fortsatt god ekonomisk utveckling i Kina. Den osäkerhet som kännetecknar den politiska situationen innebär emellertid risker också för den
ekonomiska utvecklingen.
I övriga Asien kan man också räkna med en stark ekonomisk tillväxt
under l990-talet. Indien, som svarar för tre fjärdedelar av regionens BNP
har infört en mer liberal ekonomisk politik under senare år. Landet är
självförsörjande på mat och industrin, som allt mer inriktas på export, har
expanderat kraftigt under det senaste decenniet.
Situationen i Mellanöstern och Nordafrika kännetecknas av politisk
instabilitet.
Den ekonomiska utvecklingen är i hög grad beroende av
oljeprisutvecklingen.
Området har haft en relativt svag utveckling under
1980-talet, men med den relativt goda tillväxt som prognostiseras för
OECD-området och en viss real prisuppgång för olja kan man förvänta sig
en förbättrad utveckling under l990-talet.
l Afrika söder om Sahara har produktionen per capita fallit under de
senaste 15 åren. Detta hänger delvis samman med den ekonomiska politik
som förts. Regleringar och central planering har i många av regionens
länder fått ersätta priser och marknader. Konsekvenserna har inte sällan
varit mycket negativa, särskilt för jordbruket. Ett fundamentalt problem i
dessa länder är också den svaga exportutvecklingen,
i sin tur orsakad bl.a.
För att uppnå en god ekonomisk utveckling
av en ensidig exportstruktur.
under l990-talet är det viktigt att skuldbördan reduceras avsevärt. Problemen i regionen är av den arten att det antagligen kommer att ta lång tid
innan de finner en lösning.
Latinamerika med dess stora naturresurser och relativt utvecklade industri har en stor ekonomisk tillväxtpotential.
För att det skall vara möjligt
att leva upp till denna potential krävs dock att skuldbördan reduceras.
Vidare behövs strukturella åtgärder för att förbättra ekonomiernas funktionssätt, dämpa inflationen och förbättra industrins konkurrenskraft.
Med den relativt goda tillväxt som prognostiseras inom OECD-området
kan Latinamerika bli ett dynamiskt tillväxtområde
under l990-talet. Osäkerheten är dock mycket stor.
Sammantaget väntas BNP-tillväxten
uppgå till ca 5% per är i utvecklingsländerna som grupp 1990-2000. Vid bedömningen har förutsatts en
tillväxt i industriländema
på omkring 3% under samma period.
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Tabell 4.11 BNP och utrikeshandel 1970-2000
Årlig procentuell förändring

Ui veck/i ngsländerna
Real BNP
Exportvolym
lmportvolym
Bytesförhållande

19701980
Exkl.
Kina

19801990

19902000

5,4
5,0
7,4
3

3,6
5,1
3,4
- 7

5,0
7,0
6,5
-

Källor: IMF, World Economic Outlook, augusti 1989samt finansdepartementet.

Beroende av i-länderna
Tillväxten i utvecklingsländerna är i hög grad beroende av utvecklingen i
OECD-området. En kombination av starkare BNP-tillväxt och en depreciering av dollarn, vilket inte kan uteslutas, kommer att stärka tillväxten i
utvecklingsländerna och reducera skuldbördan. Ytterligare en faktor som
kan stimulera tillväxten i utvecklingsländerna är en mer liberal handelspolitik som ger bättre tillgång till i-Iändemas hemmamarknader.
En minskad benägenhet från privata banker att bidra med finansiering
för att minska skuldbördan i de djupt skuldsatta utvecklingsländerna utgör
samtidigt som en större finansieringsbörda läggs på de
en komplikation,
offentliga kreditorema. Om Internationella valutafondens antagande om
nya ekonomiska anpassningsprogram i skuldländema, exempelvis i Argentina och Brasilien, inte visar sig hålla, kan tillväxtprognosen visa sig vara
alltför optimistisk.
Ytterligare en faktor, som gör prognosen osäker, är ränteutvecklingen.
Som framgått i avsnitt 4.3 kan det inte uteslutas att räntorna i Förenta
staterna stiger, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser, främst för de
skuldsatta länderna i Latinamerika.
Avslutningsvis finns det skäl att beröra en osäkerhetsfaktor som det
under senare år lagts stor vikt vid i bedömningar av det här slaget,
nämligen det internationella finansiella systemets sårbarhet inför en större
betalningsinställelse från skuldländemas sida. Mot bakgrund av att de
privata bankerna under de senaste åren gjort stora avsättningar och därmed kraftigt stärkt sina finansiella positioner synes en sådan utveckling
mindre sannolik. Också det faktum att skuldländema inte gjort några
när banksystemärkbara ansträngningar att bilda en skuldkartell
- ens
for
risken
liten
for
är
talar
att
en betalningsmet var som mest sårbart omfattning.
betydande
inställelse av

4.5

Några

Fortsatt

osäkerhetsmoment

stora obalanser

bedömningar har varit att de externa
Utgångspunkten i hittillsvarande
kan reduceras på ett
industriländerna
västliga
obalanserna i de större
undviks.
världsekonomin
Men självfallet
recession
för
sådant sätt att en
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kan inte risken för fortsatt stora finansiella obalanser uteslutas. En sådan
utveckling kan
negativa konsekvenser.
Hittills har det varit möjligt att finansiera underskottet i den amerikanska bytesbalansen. Kapitalplacerare
har funnit det intressant att placera
pengar i räntebärande papper i Förenta staterna, samtidigt som omfattande utlandsinvesteringar
i industriföretag och fastigheter gjorts.
Ett fortsatt stort amerikanskt bytesbalansunderskott
kan leda till att
marknadens förtroende för den amerikanska ekonomin minskar. Det kan i
sin tur leda till en depreciering av dollarn och därmed ge upphov till ökad
inflation i Förenta staterna genom ökade importpriser.
I en sådan situation är en åtstramning av penningpolitiken
med åtföljande räntehöjning
trolig.
Fortsatta obalanser kan också leda till att osäkerhet sprids på de finansiella marknaderna, vilket kan få kraftiga återverkningar på bl.a. växelkurnegativa effekter på investeringar och tillväxt.
sema. Det kan i sin tur
Dessutom tenderar stora obalanser i handeln mellan länder leda till ökad
protektionism, vilket behandlas nedan.
De stora finansiella obalanserna kan således medföra en betydligt sämre
internationell utveckling det närmaste årtiondet. Den genomsnittliga BNP
tillväxten inom OECD-området
skulle mycket väl kunna dämpas till i
genomsnitt l 1/2
2% per år under l990-talet. En sådan kraftig dämpning av tillväxten medför att världshandelns tillväxt kan förväntas bli bara
ca 3 °/0per år.

Protektionism

hot mot ökad världshandel
Ett förhållandevis öppet handelssystem har bidragit till en kraftig ökning
av den internationella handeln under efterkrigstiden. Det har i sin tur varit
en viktig förutsättning för den snabba ekonomiska tillväxten. Den liberalisering av den internationella
handeln som ägt rum inom ramen för det
allmänna tull- och handelsavtalet GATT
har möjliggjort en ökad specialisering mellan länder och utnyttjande av komparativa fördelar. Under de
senaste femton åren har emellertid nya handelshinder rests och antalet
handelpolitiska konflikter ökat. Bilaterala och regionala handelsavtal har
kommit att spela en allt större roll på bekostnad av det multilaterala
systemet. Det finns idag farhågor om att det multilaterala handelssystemet
kan komma att försvagas. Ökad protektionism
skulle kunna bli följden,
vilket skulle leda till en lägre tillväxt och en långsammare välfárdsökning
än i det tidigare presenterade huvudaltemativet.
Protektionism
i det internationella
handelssystemet har utgjort regel
historien.
undantag
Relativt
liberala handelsregimer har
än
snarare
genom
existerat under endast två perioder; andra hälften av 1800-talet och perioden efter andra världskriget. Öppenhet i handelssystemet är därför inget
som kan betraktas som självklart.
Under efterkrigstiden har tullama på industrivaror
successivt sänkts,
från en genomsnittlig nivå på ca 40% vid andra världskrigets slut till
omkring 5% idag. Den tilltagande protektionismen
under den senaste
femtonârsperioden har främst yttrat sig i s.k. icke-tarififära handelshinder.
Dessa har ofta fallit utanför GATT:s ram och har därför kommmit att
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exportbegränsningbenämnas "grå zonåtgärder". Hit hör bl.a. "frivilliga"
marknadsförhållanden.
ordnade
I början
överenskommelser
och
om
ar
import
av 1980-talet omfattades mer än en fjärdedel av industriländemas
av någon form av icke-tariffart handelshinder.
protektionism är också en tilltagande
Kännetecknande för denna nya
selektivitet, d.v.s. man inför handelshinder gentemot enskilda länder,
oftast de mest effektiva producentema. Detta har främst drabbat export
från Japan och de snabbt växande länderna i Sydostasien.
Det är främst det internationella handelssystemets två viktigaste aktörer, Förenta staterna och EG, som allt oftare åsidosatt GATT och vidtagit
grå zonåtgärder" av olika slag. En ny amerikansk handelslag ger adminiländer som inte
strationen vidgade möjligheter att ensidigt bestralfa
Bilaterala
för
amerikanska
produkter.
avtal prioritillräckligt
öppna
anses
teras allt oftare före multilaterala lösningar i de stora ländernas handelspolitik.
handeln pågår för närvarande
Förhandlingar om den internationella
inom ramen för den s.k. Uruguay-rundan, som skall vara avslutad 1990.
jordbruk, tjänster, imFörhandlingarna omfattar ett stort antal frågor
materialrätt, GATT:s regelsystem m.m. - och det är osäkert huruvida de
blir framgångsrika. Om det inte skulle gå att komma överens på vissa
finns det en risk för att tilltron till det
centrala förhandlingsområden
multilaterala handelssystemet urholkas och att de viktiga handelsnationeråtgärder utanför GATT:s regelsystem. Det
na tar till protektionistiska
finns också en risk för att den internationella handeln regionaliseras, d.v.s
ökar
att handeln intensifieras inom regionen men att protektionismen
mellan regionerna. En sådan utveckling skulle självfallet innebära ett
avbräck för världshandeln.

Flera tänkbara

scenarier för oljeprisutvecklingen

har vi antagit en successiv uppgång av det reala
I vårt huvudaltemativ
oljepriset till 25 -27 dollar per fat i slutet av l990-talet.
En faktor som talar mot en kraftig prisökning under 1990-talet är att
och då framför allt Saudiarabien - har ett starkt intresse av ett
OPEC
oljepris.
stabilt
Ett alltför högt oljepris stimulerar utvecklingen av nya
oljefált, samtidigt som mer resurser satsas i de oljekonsumerande länderna
på alternativa energiformer. Detta leder till lägre efterfrågan på olja. Stora
oljelager och stora oljereserver ger de s.k. gulfländema goda förutsättningi önskvärd riktning.
ar att styra världsmarknadspriset
Ett svagare OPEC kan leda till ett betydligt lägre oljepris än enligt huvudaltemativet
under l990-talet. Exempelvis kan Iran och Irak för att få
möjlighet att bygga upp sina sargade ekonomier öka sin oljeproduktion
drastiskt, vilket i sin tur skulle kunna leda till en avsevärd prissänkning på
olja.
Även en dämpad efterfrågetillväxt
kan leda till ett lägre oljepris. Dels
för
finns det stora möjligheter
en mer aktiv energipolitik inriktad på en
olja
i Förenta staterna och Sovjetunionen,
användning
både
effektivare
av
Dels
vilka tillsammans svarar för över 40% av världens oljekonsumtion.
kan ökade miljökrav leda till att olja ersätts med renare energiformer, t.ex.
naturgas.
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Samtidigt skulle lägre priser stärka marknadspositionen
för länder med
låga produktions- och utvinningskostnader,
d.v.s. OPEC-ländema. Oljeutvinning och prospektering skulle sannolikt minska utanför OPEC-länderna och medföra ökade risker för en ny Chockhöjning av priset.
En oväntat stark efterfrågeökning och ett starkt sammanhållet OPEC
kan å andra sidan leda till ett högre oljepris än förutspått. En stark
efterfrågeökning kan bero på exempelvis en oväntat stark internationell
ekonomisk tillväxt eller en drastisk minskning av kämkraftsproduktionen
i industriländema som följd t.ex. av olyckor liknande den i Tjernobyl.
Det råder dock stor osäkerhet om framtida substitutionselfekter
mellan
olika former av energi. Historiskt har kol varit det närmaste substitutet till
olja, men kolets negativa miljöeffekter har medfört att intresset för naturgas under den senaste tiden har ökat. Det innebär att det är svårt att
prognostisera hur oljepriset skulle påverkas av en kraftig nedskäming av
kärnkraftsproduktionen.
Man kan dock vänta sig att energipriset skulle
stiga betydligt på sikt.

4.6

Sammanfattning

och

slutsatser

Bilden av den internationella ekonomin under 1990-talet ser relativt ljus
ut i det huvudalternativ
som läggs till grund för Långtidsutredningens
analyser av den svenska ekonomin. Den ekonomiska tillväxten i OECDområdet bedöms kunna uppgå till ca 3% per år, vilket är högre än den
genomsnittliga ökningstakt på 2,5% per år som gällt sedan oljekrisens
dagar i början på l970-talet. Befolkningstillväxten
mattas av i industriländema, men arbetskraftens tillväxt minskar inte lika mycket. Produktivitetstillväxten väntas bli bättre än under 1970- och l980-talen.
Förutsättningarna
för en fortsatt expansion av världshandeln är goda
och den beräknas öka med mellan 5 och 6% per år. I Västeuropa utgör
förverkligandet av den inre marknaden inom EG-omrádet och de vidare
integrationssträvanden,
ett centralt
som omfattar även EFTA-ländema,
inslag i den ekonomiska politiken. Detta väntas ge positiva effekter på
tillväxten. Utvecklingen mot marknadsekonomi i Östeuropa kan på längre
sikt
gynnsamma effekter på tillväxten i hela Europa, men det torde ta
flera år innan effektema blir påtagliga för den svenska ekonomin.
Mycket talar också för en fortsatt låg inflation under samma period, den
beräknas bli ca 4% per år. Prognosen bygger bl.a. på antagandet om
begränsade olje- och råvaruprisstegringar.
Det reala oljepriset beräknas
fram till år 2000 stiga från 17 dollar/fat till 25-27 dollar/fat.
Det finns naturligtvis några orosmoment i den beskrivna bilden. Fortfarande kvarstår stora finansiella obalanser mellan de tre stora industriländema, där ett kraftigt underskott i den amerikanska bytesbalansen
speglas av överskott i Japan och Förbundsrepubliken
Tyskland. Utsiktema
för ett fortsatt stort underskott i den amerikanska bytesbalansen kan leda
till en depreciering av dollarn vilket ger upphov till ökad inflation i
Förenta staterna. I en sådan situation ter sig en åtstramning av penningpolitiken med åtföljande räntehöjning trolig, vilket kan få negativa effekter
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För hela världsekonomin. Ett annat orosmoment är tendensen till minskad
öppenhet i det ekonomiska systemet och en regionalisering av VärldshanSlutligen finns risken För en
deln, vilket ökar risken för handelskonflikter.
kraftigare prisökning på olja.
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5

Skatterna

5.1

Inledning

och

samhällsekonomin

I föregående kapitel diskuterades de internationella förutsättningarna
för
den svenska ekonomins utveckling under l990-talet. Detta kapitel belyser
en annan viktig förutsättning - den skattereforrn som genomförs under
l990-talets första år.
Skattesystemets utformning spelar en betydelsefull roll for den ekonomiska utvecklingen på lång sikt genom dess påverkan på t.ex. arbetskraftsutbud, investeringar och ekonomins funktionssätt i vidare mening. Den
tilltagande intemationaliseringen
innebär samtidigt att skillnader i skattesystemet gentemot omvärlden ökar i betydelse för svenska och utländska
företags lokaliserings- och investeringsbeslut, liksom för möjligheterna att
rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft. Skatterna spelar också en
viktig fördelningspolitisk
roll. Skattereformens betydelse i det perspektivet
berörs i kapitel 15.
Kapitlet inleds med en översikt av nuvarande skattesystem och i avsnitt
5.3 diskuteras de problem som är förknippade med dagens beskattning. I
avsnitt 5.4 sammanfattas förslaget till reformering av skattesystemet. De
samhällsekonomiska effekterna av skatterefonnen analyseras i avsnitt 5.5.
Kapitlet sammanfattas i avsnitt 5.6.

5.2

Det

nuvarande

svenska

skattesystemet

Sverige har i en såväl historisk som internationell jämförelse höga skatter.
Uttryckt som andel av BNP motsvarade den offentliga sektorns skatteintäkter 1989 ca 56 °/o. Under efterkrigstiden har denna andel stigit med i
genomsnitt nära en procentenhet per år, dock långsammare under det
senaste decenniet. 1970 var skattekvoten 41 % och 1980 knappt 50 °/o.Den
genomsnittliga skattekvoten för EG-länderna var 1987 41 °/0och ökningen
sedan 1970 tio procentenheter. Differensen i skatteuttag mellan Sverige
och omvärlden har således successivt ökat.
Det förtjänar att påpekas att det finns en rad invändningar mot skattekvoten som mått på skattetrycket. Det faktum att en stor del av offentlidvs.
ga transfereringar till hushållen är beskattade skapar en rundgång,
transfereringsutgift
finansieras
till
viss
del
med
den
skatt
mottagaren
en
betalar för denna transferering. Detta överdriver skattetryckets nivå. När
ex. sjukpenningen övergick från obeskattad till beskattad transferering
steg skatterna som andel av BNP utan att vare sig de offentliga utgifterna

Genomgåendeavses
med nuvarande eller dagensskattesystemdet
skattesystemsom rådde
1989.Skattereformen har
delats upp i flera steg,
varav endast en del har
tagits redan år 1990.
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netto eller hushållens inkomster påverkades. Likaså kan fördelningen mel
lan direkta och indirekta skatter påverka skattekvoten. Om direkta skatter
sänks och de indirekta skatterna höjs med samma belopp, sjunker skattekvoten därför att de högre indirekta skatterna ger ett högre värde på
BNP mätt i löpande priser, dvs. nämnaren i skattekvoten stiger.
Men förutom sådana delvis mättekniska problem finns det även mer
grundläggande kritik att rikta mot skattekvoten. Ur samhällsekonomisk
synvinkel är det de offentliga utgifterna, snarare än inkomsterna, som är
det relevanta måttet på skattetryck. Det är storleken på de offentliga
utgifterna som i ett långsiktigt perspektiv avgör hur mycket av ekonomins
reala inkomster som den offentliga sektorn tar i anspråk. Utgifter som inte
skatte- eller avgiftsñnansieras ger offentliga underskott som förr eller
senare måste leda till ökade skatter. Inte minst vid en bedömning av 1980talets utveckling är detta centralt. Reduktionen av budgetunderskottet har
inneburit att skattekvoten har stigit medan den offentliga utgiftsandelen
istället reducerats. Det långsiktiga skattetrycket har i denna mening minskat under 1980-talet.
fördelar sig på olika typer av skatt framgår av
Hur skatteintäktema
tabell 5.1. Det kan noteras att den statliga inkomstskatten, som huvuddelen av skattereformen och skattediskussionema handlar om, ur statsfinansiell synvinkel betyder ganska lite och endast står för 12% av totala
skatteintäktema. Sett över en längre tidsperiod har denna andel dessutom
reducerats. På 1950- och 1960-talen stod den statliga inkomstskatten för
över 20% av skatterna. Den statliga och kommunala inkomstskatten drar
sammantaget in 34% av hushållens sammanräknade inkomster. Detta är
ungefär samma andel som 1970. Den kraftiga ökningen av den kommuna-

Tabell 5.1 Offentliga sektorns intäkter av olika skatter och avgifter 1960- 1988
Andel av BNP
1960

1970

1980

1988

Personlig inkomstskatt
därav:
- statlig
- kommunal
Sociala avgifter

14,9

21,2

20,0

21,6

8,5
6,4

10,8
10,4

5,2
14,8

6,2
15,4

1,5

6,0

15,4

15,7

Mervärdesskatt
Övriga skatter på
varor och tjänster
därav:
- energi, bilskatt
Skatt på fonnögenhet,
arv och gåva, stämpeloch kupongskatt m m
Skatt på företag

1,5

4,2

6,5

3

7,6

6,3

5,9

7,1

2,8

2,8

3,5

0,7

0,6

0,6

0,8

2,4

1,8

1,2

2,6

28,7

40,1

49,5

54,8

30,8

36,4

40,6

9,3

13,1

15,0

Totalt
EG-ländema
Differens mellan Sverige och
EG-ländema

Källor: Nordling, D. 1989, Skattetryck och skattepolitik och finansdepartementet.
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utdebiteringen från 21 kronor till nära 31 kronor per hundra skattekronor under samma period, har alltså parerats med en sänkning av den
statliga skatteandelen.
Mätt som andel av BNP är den svenska beskattningen av företag ungefär
lika hög som genomsnittet för andra industriländer.
Däremot är den
formella bolagsskattesatsen högre
57% inklusive
vinstdelningsskatt.
Men detta kompenseras av relativt generösa möjligheter att skattemässigt
reglera resultatet. Den effektiva skattesatsen på företagens resultat beräknas vara ca 25%. Även de indirekta skatterna på konsumtion, dvs. moms
och varuskatter, motsvarar ungefär samma andel av BNP som för OECDländerna i genomsnitt. Detsamma gäller förmögenhetsskatten.
Differeni
skattetryck
faller
andra
länder
nästan
helt
på
gentemot
sen
en högre
inkomstskatt och framför allt högre sociala avgifter. Det är framför allt de
stigande sociala avgifterna som ligger bakom de senaste 20 årens uppgång
avskaueandden.
Den helt dominerande delen av skatteuttaget kan ses som en skatt på
ersättning för arbetsinsatser, medan skatten på kapitalavkastning är relativt blygsam. Av nettonationalinkomsten
gick 1988 80
till arbetsersättningar, men skatten på arbete utgör mer än 95 °/0av de totala skatteintäktema. Det kan också noteras att den beskattning av kapitalavkastning som
sker hos fysiska personer är i stort sett noll, dvs. avdragen för framför allt
skuldräntor väger upp inkomst av kapital vid beräkning av beskattningsbarinkonmt
En ur samhällsekonomisk synvinkel viktig aspekt på skattesystemet är
storleken på den skillnad mellan brutto- och nettoavkastning på arbete och

Diagram 5.1 Skattekvot och total marginaleffekt
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Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
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1989
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kapital som skatter åstadkommer. Diagram 5.1 visar utvecklingen av den
totala marginaleffekten på arbetsinkomster som inkomstskatt, skattedelen
av sociala avgifter, indirekta skatter och vissa inkomstberoende bidrag
åstadkommer. År 1989 beräknas marginaleffekten ha varit drygt 70 °/o.Det
inklusive sociala
innebär att av en marginell ökning av bruttoinkomsten
avgifter, dvs. arbetsgivarens kostnad, är knappt 30% disponibelt för inkomsttagaren.

5.3

Problemen

med

skatterna

Skatterna har två grundläggande funktioner - att finansiera den offentliga
sektorns verksamhet och att omfördela ekonomiska resurser mellan individer och hushåll. Omfördelningen sker dels i själva skattesystemet, dels
via de offentliga transfereringar som skatterna finansierar. Därutöver kan
man med skattesystemet vilja styra resursanvändningen i ekonomin. Detta
är motivet för t.ex. olika former av miljö- eller energiskatter.
Ur samhällsekonomisk synvinkel kan beskattningens intäkter beskrivas
som det ekonomiska värde som tillmäts den offentliga verksamheten, den
omfördelning som uppnås, respektive den önskvärda styreffekt som skatterna har. Samtidigt ger skatterna upphov till en kostnad genom en i
samhällsekonomisk mening ineffektiv resursanvändning. De flesta former
av beskattning skapar en skillnad mellan å ena sidan det ekonomiska
utfallet för den enskilde individen, hushållet eller företaget av ett ekonomiskt beslut och å andra sidan de samhällsekonomiska konsekvenserna av
beslutet.
Skatterna medför att de priser på varor och tjänster som styr individers
och företags beteende avviker från de priser som speglar samhälleliga
knapphetsförhållanden.
Detta får till följd att fördelningen av resurser
snedvrids i förhållande till den samhällsekonomiskt mest produktiva användningen. Det gäller t.ex. beslut om hur mycket och var man skall
arbeta, avvägningen mellan sparande och konsumtion, konsumtionens
sammansättning och investeringamas omfattning och inriktning.
Hur skatterna påverkar ekonomiska beslut bestäms av den förändring i
skatteuttag som blir följden av beslutet. Storleken på de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna är därför i första hand avhängiga marginaleffektema i skattessystemet snarare än den genomsnittliga skatten. Olika
försök att empiriskt uppskatta skattemas samhällsekonomiska kostnader
visar att dessa kostnader växer mer än proportionellt med stigande marginalskattesatser.
Ett av de grundläggande problemen med dagens skattesystem är därför
de höga marginalskattesatserna och den relativt stora differens som råder
mellan genomsnittlig skatt, motsvarande ca 55 % av inkomsten, och marginaleffektema, som t.ex. för arbetsinkomster i regel uppgår till över 70%.
Även om den progressiva statliga inkomstskatten har en relativt liten fiskal
betydelse är dess samhällsekonomiska betydelse stor.
Det andra centrala problemet med dagens skattesystem är att de snedvridande eñektema ytterligare förstärks av den olikformighet i skattesyste-
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met som nu råder till följd av att olika typer av inkomst, konsumtion och
investeringar beskattas olika. l hög grad är bristen på likformighet också en
följd av att skattesystemet inte beaktar inflationen på ett konsistent sätt.
Ur samhällsekonomisk
synvinkel är dock inte likformig beskattning
självklar. Ett samhällsekonomiskt optimalt skattesystem har så liten effekt
på resursallokeringen som möjligt i jämförelse med vad som skulle vara
fallet utan skatter. I ett sådant skattesystem skulle beskattningen av olika
typer av inkomster, konsumtion etc. anpassas efter hur känslig skattebasen
är för beskattning. Om t.ex. sparandet reagerar kraftigare för en skatt än
arbetskraftsutbudet
kan detta motivera en lägre skattesats för kapitalavkastning än för arbetsinkomster.
Vid utformningen
av ett fungerande
skattesystem är det emellertid inte enbart effektema på resursallokeringen
som är relevanta. Det är minst lika viktigt att skattesystemet är enkelt och
överskådligt och dessutom uppfattas som rättvist. Dessa krav är starka
skäl för likformighet i skattesystemet.
Problemet med de olikformigheter
som finns i dagens skattesystem är
att de ofta saknar samhällsekonomiska motiv. Det finns ingen som helst
koppling till hur skatterna påverkar olika ekonomiska beslut. Den olikformiga beskattningen ger dessutom negativa fördelningspolitiska
effekter.
Den som t.ex. har möjlighet att ta ut en inkomst i naturaförrnån beskattas
lindrigare än den som bara får kontant ersättning.

Välfärdsförluster

det viktiga problemet
Den indirekta samhällsekonomiska kostnad som skatterna skapar innebär
en välfárdsförlust för hushållen. Denna välfärdsförlust kan ta sig uttryck i
ett bortfall av arbetstimmar och produktion och därmed inkomster och
konsumtionsmöjligheter.
Verksamhet som hade ägt rum vid lägre skattesatser kommer kanske inte alls till stånd.
De flesta skatter tas ut på köp och försäljning av varor och tjänster. Det
gäller även inkomstskatten, som är en skatt på arbetskraft, eller beskattningen av t.ex. ränteinkomster,
Det
som är en skatt på kapitaltjänster.
medför att det pris köparen möter är högre än det pris säljaren får.
Effekten av detta är att byten av varor och tjänster, som utan skatter hade
varit förmånliga för både köpare och säljare, inte kommer till stånd.
Köparen är beredd att betala ett pris för ytterligare en enhet av en vara
eller tjänst som överstiger det pris säljaren kräver för att tillhandahålla
den, men skatten fyller ut mellanskillnaden
och gör det olönsamt med
ytterligare byten.
På arbetsmarknaden kan detta innebära att värdet av den produktion
som ytterligare en arbetstimme skulle ge upphov till mycket väl kan
överstiga löntagarnas värdering av ytterligare en timmes fritid, men skatten döljer detta. Det medför att om marginalskatten på arbetsinkomster
sänks, samtidigt som andra skatter höjs så att den totala inkomsten vid
oförändrad arbetstid är densamma, så kan det likväl innebära en välfärdshöjning för den enskilde. Bytesförhållandet mellan arbete och fritid har
nämligen förändrats på ett sätt som möjliggör en högre välfärd genom att
öka arbetsinsatsen, därför att nettotillskottet till inkomsten blivit högre än
värdet av den fritid som går förlorad.
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Ett motsvarande resonemang kan föras om skatternas snedvridande
etTekt på konsumtionen. Skatterna leder till att de relativa priserna mellan
Det
olika varor och tjänster inte speglar relativa produktionskostnader.
medför att konsumenten får en felaktig bild av de anspråk på produktionsresurser som en viss konsumtion ställer. Konsumentens värdering av en
vara eller en tjänst relativt andra varor och tjänster kommer då att skilja
sig från den relativa produktionskostnaden.
Detta är förenat med en välfärdsförlust därför att produktionsresursema
styrs mot en användning där konsumenternas värdering av produktionen
är lägre än vad den skulle vara om efterfrågan och resursallokering inte
påverkades av skatter.

Möjligheterna

att driva in skatt kan försämras

på sikt

Genom att skattekonsekvensema i olika avseenden styr enskilda individers beteende finns det hela tiden en tendens till anpassning till skattesystemet. Denna anpassning leder till att skattebasema reduceras. Dagens
skattesystem med relativt höga marginalskatter och inslag av asymmetri
gör det lönsamt med skatteplaoch olikformighet i inkomstbeskattningen
nering. Det är idag, särskilt för höga inkomster, en icke obetydlig skillnad
mellan den skatt som faktiskt betalas och den skatt som teoretiskt, enligt
skatteskalan, skulle betalas.
Det väsentliga är att denna anpassning till skattereglema är en fortlöpande process. Det finns därför en risk att utan förändringar i skattesystemet kommer skattebasema att successivt eroderas över tiden och beskattningens effektivitet försämras. Detta får till konsekvens att om skatteinskall hållas oförändrad krävs en
täktemas andel av nationalinkomsten
ytterligare "snedvridningar"
med
höjning
skattesatserna,
successiv
som
av
följd.
Höga marginalskatter på inkomster ger också i viss utsträckning upphov
till egenarbete och obeskattade byten av tjänster, istället för köp och
försäljning på en marknad. En ökad informell ekonomi kan, utöver en
reduktion av skattebasema, även medföra en försämrad resursanvändning. Även här kan problemen förvärras på sikt genom en gradvis attitydförändring.

Skatterna

hämmar

produktionen.

I diskussionerna om det nuvarande skattesystemets problem och skattereformen är det skatternas betydelse för hur väl den potentiella produktionsförmågan tas tillvara som har stått i centrum, även om det enbart är en
aspekt på det generella välfárdsproblem som skatter ger upphov till. Den i
jämförelse med omvärlden svaga tillväxten i Sverige kopplas ofta samman
med det svenska skattesystemet. Även om det finns en lång rad andra
faktorer som kan ha bidragit till en lägre tillväxt i Sverige, t.ex. skillnader i
näringsstruktur, befolkningsutveckling
etc., så har sannolikt skatterna haft
en icke försumbar betydelse.
Skatter, speciellt höga marginalskatter, kan medföra en lägre produktion
dels genom att hämma mobiliseringen av produktiva resurser, dels genom
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att försämra ekonomins funktionsförrnága
och snedvrida resursanvändningen med en lägre produktivitet
följd.
Det bör understrykas att de
som
offentliga utgifter som skatterna finansierar naturligtvis kan ha betydande
positiva effekter i dessa avseenden. Det centrala här är att själva beskattningen har entydigt negativa effekter.
Hur stora samhällsekonomiska kostnader skattemas snedvridande effekter ger upphov till är mycket svårt att beräkna. Ett av de få försöken att
göra en sådan uppskattning för svenska förhållanden Hansson,
1984
indikerar att kostnaden på marginalen kan vara avsevärd. Enligt Hanssons
beräkning kan den marginella samhällsekonomiska kostnaden, till följd av
effekter på arbetskraftsutbud,
kapitalets och arbetskraftens fördelning på
olika verksamheter m.m. vara lika stor som skattebeloppet. Att dra in
ytterligare en krona i skatt skulle således vara förenat med en kostnad för
samhällsekonomin på en krona. Detta innebär att den offentliga utgift som
kronan finansierar måste värderas till två kronor för att skatteindragningen skall vara samhällsekonomiskt lönsam.

En sämre fungerande

arbetsmarknad

Den mest omdiskuterade frågan vad gäller skattemas effekt på produktionspotentialen gäller utbudet av arbetskraft, eller snarare hushållens val
mellan marknadsarbete och icke-marknadsarbete.
Det framgick ovan att
kombinationen av marginalskatt i inkomstbeskattningen,
sociala avgifter
och skatt på varor och tjänster i konsumtionen ger en total marginalelfekt
på drygt 70 °/0. Det reducerar motiven för arbete på marknaden och innebär att det råder en avsevärd ditferens mellan avkastningen för den enskilde av en arbetstimme och det samhällsekonomiska värdet av denna arbetstimme.
Ett annat centralt område där skatterna kan spela en viss roll är rörligheten pâ arbetsmarknaden, dvs. benägenheten att byta arbetsgivare och/eller
bostadsort extern rörlighet
eller att byta arbetsuppgifter
hos samme
arbetsgivare intern rörlighet. Den samhällsekonomiska betydelsen av en
hög rörlighet på arbetsmarknaden ligger i att utbudet av arbetskraft snabbt
kan anpassas till förändringar i arbetskraftsefterfrågans
sammansättning
som följer av ändrade prisrelationer, produktionsförhållanden
etc. Arbetskraft flyttar lättare över från lågproduktiv till högproduktiv verksamhet.
Expansiva sektorer i ekonomin får lättare att rekrytera arbetskraft. Därmed kan inllationsdrivande
flaskhalsproblem undvikas.
Empiriska studier visar att variationer i arbetskraftens rörlighet till
största delen förklaras av konjunkturella
variationer i efterfrågan på arbetskraft. Det är i hög grad risken att bli arbetslös eller möjligheterna att få
jobb som styr rörligheten. Men det framgår också att vid en given efterfrågan på arbetskraft påverkas rörligheten signifikant av löneskillnader mellan olika jobb. Det är då rimligen löneskillnaden efter skatt som har
betydelse för beslut om att byta jobb eller arbetsuppgifter. En hög marginalskatt medför att en viss löneskillnad mellan två jobb räknat före skatt
får mindre betydelse räknat efter skatt. Arbetsgivare i expansiva delar av
ekonomin måste därmed betala dyrt för att rekrytera arbetskraft. Detta
hämmar takten i strukturomvandlingen.
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Ett annat område där skatterna har betydelse, om än mycket svåruppskattad, gäller investeringar i utbildning. individens val av omfattning och
inriktning på utbildningen påverkas naturligtvis av en lång rad faktorer av
i termer av
social karaktär. Men även den ekonomiska avkastningen"
Betydelsen
utbildningsbeslut.
påverkar
av
möjligheten till en högre timlön
mellan olika jobb, som kan tillskrivas olikheen given bruttolöneskillnad
genomsnittlig
ter i utbildning, reduceras av höga marginalskatter. En lägre
inriktning på utbildningen
utbildningsnivå
eller en mindre "produktiv"
och ger en sämre
försämrar Förutsättningar för produktivitetsutvecklingen
anpassningsförmåga

Inlåsning

på arbetsmarknaden.

av kapital

Vad gäller företagens investeringar är det framför allt två effekter av
skattesystemet som uppmärksammats. Dels tenderar skatterna att låsa in
kapital i företag med historiskt hög lönsamhet, dels snedvrider skatterna
den relativa lönsamheten vid en jämförelse mellan olika typer av investeringar.
Inlåsning av kapital uppkommer som en konsekvens av att den uppgång
i värdet av ett företags aktier som bör följa av en investering finansierad
med kvarhållna vinstmedel, ur ägarens synvinkel är avsevärt lägre beskattad än en utdelning av vinstmedel. Det är således en klar skattemässig
fördel att det överskott som genereras i ett företag finansierar investeringar
i samma företag framför att det tas ur företaget och finansierar investeringar på annat håll.
Företagsbeskattningen, som kännetecknas av hög formell skattesats för
redovisad vinst i kombination med stora möjligheter till vinstreglerande
åtgärder, förstärker i många fall inlåsningstendensen. Empiriska undersökningar visar att många företag har outnyttjade vinstregleringsmöjligheter,
lagerreserveringar etc. överstiger vinsdvs. utrymmet för avskrivningar,
investering
ten. För ett sådant företag är skatten på avkastningen av en
princip
noll,
medan en
i
vinstmedel
som finansieras med kvarhållna
skattebelastning
på ca
effektiv
medför
kapital
finansiering med externt
en
25 °/0.
Det är två samhällsekonomiska problem förknippade med inlåsningen
samhällsekonomiskt mest lönsamav kapital. Dels är det inte givet att de
övervägs
de
investeringarna
är
av företag med en historiskt hög
som
ma
lönsamhet. Dels kommer olika företag, beroende på skillnader i vinstreglerande utrymme, att tillämpa olika avkastningskrav på investeringar. Detta
ökar risken för att mindre lönsamma investeringar kommer till stånd på
bekostnad av mer lönsamma.
Företagsbeskattningen diskriminerar
investeringar och finansieringsformer.

dessutom mellan olika typer av
För ett företag vars utrymme för
därför träffas av foreinvesteringar
vinstreglering är begränsat och vars
avskrivningsregler
tagsbeskattning, innebär
m.m. att t.ex. maskininvesteEftersom ränbyggnadsinvesteringar.
framför
ringar skattemässigt gynnas
ersättningmedan
företagsbeskattningen,
avdragsgill
i
fullt
tan på ett lån är
och
hos
ägarna,
företaget
i
både
beskattas
kapitalet
gynnas en
en till egna
lånefmansierad investering framför en egenfinansierad.
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Sparandet

påverkas

negativt

Beskattningen av avkastningen på sparande, som i detta sammanhang
inkluderar även realt sparande i egna hem och varaktiga konsumtionsvaror, är förenad med tre problem. Det första är att skatt på kapitalavkastning ger upphov till en s.k. intertemporal snedvridning, genom att reducera motiven för sparande. Skatten kan medföra att den samhällsekonomiska avkastningen på sparande är betydligt högre än den privatekonomiska,
vilket ger ett för lågt sparande. Det andra problemet gäller inflationen, där
skattesystemet endast delvis tar hänsyn till att avkastning på kapital och
räntan på skulder till viss del utgör ersättning för den värdeminskning som
inflationen skapar.
Det tredje problemet, vilket är det skattereformen i första hand tar fasta
på, är att skatterna har en snedvridande effekt mellan olika typer av
sparande. Skattebelastningen varierar kraftigt mellan olika sparfonner.
Detta innebär att även om olika former av sparande ger samma avkastning
före skatt är det mycket stora skillnader i avkastning mellan dem efter
skatt. Ett annat sätt att formulera detta är att det krav på avkastning före
skatt som ställs på olika former av sparande, för att uppnå en given
avkastning efter skatt, varierar kraftigt. Dessa skillnader i avkastningskrav
vidgas vid en högre inflationstakt och vid en högre marginalskattesats. Det
är vidare så att en lånefmansiering av sparandet sänker avkastningskravet
före skatt, så att det t.o.m. kan bli negativt.
Skillnader i avkastning efter skatt uppkommer därför att principerna i
den skattemässiga beräkningen av inkomst av kapital skiljer sig mellan
olika typer av sparande. Avkastningen på vissa former av sparande beskattas nominellt, dvs. utan hänsyn till inflationen, medan den för andra
former i princip beskattas realt. Vissa former av kapitalavkastning är helt
skattebefriade.
En jämförelse mellan olika sparformer visar att dagens skattesystem
leder till att sparande i egna hem och varaktiga konsumtionsvaror
ger
högre real avkastning efter skatt än sparande i finansiella tillgångar givet
att avkastningen före skatt är lika stor. Vidare medför låneñnansiering av
realt sparande att den reala avkastningen efter skatt på det egna kapitalet
kan bli högre än vid egenfmansiering och framför allt att skillnaden i
avkastning före och efter skatt vidgas ytterligare.
Det är rimligt att dessa skillnader i avkastning som skapas av skattesystemet också har en effekt på hushållens val av sparande. Empiriska
undersökningar, liksom den historiska utvecklingen, ger också stöd för att
så är fallet. Under 1970-talet var inflationstakten
och marginalskatterna
högre än under 1960-talet, vilket gav mer gynnsamma villkor för det reala
sparandet i jämförelse med finansiellt sparande. Under 1970-talet steg
också hushållens reala sparkvot, medan den finansiella sparkvoten sjönk.
Under 1980-talet har inflationstakten
varit lägre samtidigt som skattereformen 1982 medförde en reduktion av de i detta avseende relevanta
marginalskattesatsema. Fram till 1985 innebar också utvecklingen en kraftig nedgång av det reala sparandet medan det finansiella steg något. Därefter har det finansiella sparandet reducerats markant, men detta hänger
troligen främst samman med en annan aspekt på hushållens sparande,
nämligen slopandet av flera kvantitativa regleringar på kreditmarknaden.
4
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5.4

Skattereformen

Lägre skattesatser

och bredare skattebaser

Det överordnade syftet med den skattereforrn som har inletts 1990 och är
planerad att föras vidare i ett andra steg 1991, är att reducera de samhällsekonomiska kostnader som skattesystemet för med sig. Detta skall ske
minskar. Skattereformen har också
utan att de totala skatteintäktema
syftet att höja den fiskala effektiviteten genom att försvåra skatteplanering
och att förenkla skattesystemet. Därmed skall också skattesystemet bli mer
rättvist. Därutöver skall skattereformen delvis ses som en anpassning till
omvärldens skatter. Ett flertal andra länder har genomfört skattereformer i
samma riktning som den svenska.
Huvudinriktningen
på skattereformen är dels att sänka skattesatserna
dels att uppnå en likformighet i beskattningen
skattebasema,
bredda
och
investeringar och konsumtion. Skattereforinkomster,
olika
typer av
av
omfördelning
i
huvudsak
innebär
av skatten. Den direkta beskatten
men
ningen av arbetsinkomster reduceras, medan skatten på kapitalinkomster
och konsumtion ökar med ungefär lika mycket vardera.
De föreslagna förändringarna av inkomstbeskattningen innebär att den
reduceras från ca
för arbetsinkomster
marginalskatten
genomsnittliga
52 %, räknat för löntagare, till drygt 36 %. Detta sker genom att den statliga
slopas för inkomster under 180000 kr per år
skatten på förvärvsinkomster
1991 och sätts till 20% för inkomster däröver. För låga inkomster 5890000 kr per år trappas dessutom grundavdraget successivt upp, vilket
ytterligare reducerar marginalskatten, som i detta inkomstskikt kommer
att uppgå till 23 1/4 °/omed genomsnittlig kommunalskatt på 31 %. Merparten av inkomsttagama i normala inkomstlägen får en marginalskatt på
34%, medan de högsta inkomsttagamas marginalskatt blir ca 51 %.
Skattebasen för arbetsinkomster breddas genom att olika ekonomiska
förförmåner knutna till anställning, t.ex. fri bil, måltidssubventioner,
månliga lån etc. i högre grad likställs med kontantersättning. Nettoelfekten
och basbreddningen är en kraftig reduktion,
av inkomstskattesänkningen
motsvarande ca 5% av BNP, av den direkta beskattningen av arbetsinkomster.
Inkomster av kapital blir beskattade separat, med en skattesats på 30 °/o
Det innebär att marginalskatten
på nominellt beräknade kapitalinkomster.
kapitalinkomster,
fullt
beskattade
t.ex. bankränta, reduceras krafäven på
från en nivå på 47 °/o 1989 till
minskar
ränteavdrag
värdet
och
tigt
att
av
Tan30 %. Samtidigt breddas emellertid skattebasen för kapitalinkomster.
både löpande avkastning och realiserad
ken är att alla kapitalinkomster,
värdestegring, skall träffas av en skatt på 30%. Undantag görs dock för
pensionssparande och allemanssparande som beskattas med lägre skattesatser. Basbreddningen innebär också en relativt kraftig ökning av beskattningen av boende. Sammantaget skall beskattningen av kapitalinkomster, som idag är negativ, ge inkomster motsvarande 2 °/oav BNP.
Reformeringen av den indirekta beskattningen innebär framför allt en
breddning av basen för mervärdesskatt. I dagens skattesystem är ca 70%
reformen
av den privata konsumtionen belagd med mervärdesskatt. När
tidigare
inte
tjänster
rad
på
genomförts tas mervärdesskatt ut även
som
en
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varit belagda med sådan skatt, bl.a. kommunikationer,
fastighetsskötsel,
olika personliga tjänster som skönhetsvård, hårklippning
m.m. Vidare
görs skattesatsen likformig så att vissa verksamheter som haft en nedsatt
mervärdesskatt träffas av den generella skattesatsen. Ett annat viktigt
inslag i skärpningen av den indirekta beskattningen är att mervärdesskatt
och miljöavgifter införs på energi.
Förändringarna av företagsbeskattningen syftar till att i högre grad skattemässigt likställa egenfinansiering med lånefinansiering vid investeringar, att reducera snedvridning mellan olika typer av investeringar samt
reducera inlåsning av kapital. Detta sker genom att den formella bolagsskatten sänks från 57% till 30%, vilket både minskar värdet av avdrag för
låneräntor och skatten på ersättningen till ägarnas kapitalinsats. Möjligheslopas och ersätts med en ny form av resulterna till lagernedskrivningar
tatreglering baserad på företagets eget kapital. Genom att reserveringsmöjligheten kopplas till det egna kapitalet, ger en finansiering med tillskott av
eget kapital utrymme för en skattekredit, vilket inte blir fallet vid lånefinansiering. Vidare föreslås att systemet med investeringsfonder avskaffas.
Sammantaget beräknas utrymmet för resultatreglering bli mindre än idag,
vilket bidrar till att reducera inlåsningseffekten.

5.5

Skattereformens

effekter

på den

ekonomiska

utvecklingen
skattereformen
innebär således en omfördelning av beskattningen från
skatt på arbete till skatt på konsumtion, kapitalersättning och energi. Den
samhällsekonomiska innebörden av de förändrade reglerna för den personliga inkomstbeskattningen
och mervärdesskatten är att de relativa priser som styr hushållens beslutsfattande förändras. Detta leder till att
hushållens beteende påverkas i tre centrala avseenden: utbudet av arbetskraft, sparandets storlek och inriktning samt konsumtionens sammansättning. Dessa förändringar i hushållens beteende påverkar via effekter på
arbetsmarknaden, kapitalmarknaden och marknader för varor och tjänster
i sin tur företagens beslut om produktion och investeringar. Reformeringen av företagsbeskattningen har på motsvarande sätt direkta effekter på
företagens investerings- och produktionsbeslut.
Det går därför att särskilja effekter av skattereformen på samhällsekonomin via tre mekanismer: effekter på arbetsmarknaden, effekter på sparandet samt effekter på investeringarna.

Arbetskrafzsutbudet

ökar

En sänkning av marginalskattesatsema
innebär att den marginella timlönen efter skatt stiger, dvs. förändringen i disponibel inkomst av en ökad
arbetsinsats blir större. Denna effekt är större
högre marginalskatten är i
utgångsläget.
Skattereformen innebär att de flesta inkomsttagare som 1989 låg i inkomstskiktet med 48% vid 31% kommunalskatt
marginalskatt istället
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får en marginalskatt på 34% 1991. Det innebär en höjning av den marginella timlönen efter skatt med drygt 25%. Inkomsttagare med marginalskatt på 72%, som idag behåller 28 °/o av en marginell inkomstökning,
kommer efter reformen att behålla ytterligare 21 °/o av inkomstökningen.
Det motsvarar en uppgång med över 80 °/o. Den genomsnittliga effekten av
skattereformen på disponibel timlön kan, något överslagsmässigt, beräknas till drygt 35 °/0.
Nu innebär emellertid breddningen av skattebasema att sänkningen av
den totala marginaleffekten på arbetsinkomster inte blir fullt så stor som
Som framgick ovan kan
följer av reduktionen av marginalskattesatsema.
den totala marginaleffekten för 1989 uppskattas till ca 72 °/o, räknat per
reducerar denna siffra till
inkomsttagare. Själva marginalskattesänkningen
beräknas emellereffekter
breddad
momsbas
60%.
Inkluderas
även
av
ca
tid den totala marginalelfekten bli 63%.
Basbreddningen innebär också att den reala marginella timlönen efter
skatt reduceras genom att den allmänna prisnivån justeras upp dels genom
att tidigare icke momsbelagd konsumtion beläggs med moms, dels genom
kommer att
att delar av basbreddningen för kapitalinkomstbeskattningen
registreras som en höjning av prisnivån, bl.a. högre boendekostnader.
Sammantaget kommer dock skattereforrnen att leda till att den reala
disponibla timlönen på marginalen stiger, i genomsnitt med i storleksordningen 30%. Betydelsen av en sådan förändring för valet av arbetstid
brukar analyseras i termer av två motverkande effekter. Dels en inkomstförändring i skatteuttaget som ger en höjd disponibel timlön
effekt
- en
möjliggör samma inkomst och konsumtion med ett mindre antal arbetsDels en substitutionselfekt
timmar och sänker därför arbetskraftsutbudet.
timlön
höjer
lönsamheten
disponibel
högre
av arbete och gör fritiden
- en
dyrare, vilket höjer arbetskraftsutbudet.
Skattereformen höjer den realt disponibla timlönen för alla inkomsttagare. Eftersom Skattereformen finansieras nästan fullt ut kommer de flesta
hushåll inte initialt att få ökade reala inkomster. lnkomsteffekten neutralislår igenom. Fördelseras således i hög grad medan substitutionsetfekten
ningsprofilen på skattereformen antyder dessutom att de hushåll som får
den kraftigaste höjningen av marginallönen också är de hushåll som står
för största delen av finansieringen. Detta är ett starkt argument för att
effekten på arbetskraftsutbudet

Stora skillnader

mellan

kan förväntas bli positiv.

olika studier

Det har gjorts ett flertal försök att empiriskt belysa hur arbetskraftsutbudets bestäms. Den traditionella metoden innebär, starkt förenklat, att för
varje individ observeras vid en tidpunkt dels arbetad tid, dels värden på
och parametrar som beskriver utseendet på
ett antal bakgrundsvariabler
den restriktion i valmöjligheten mellan inkomst och fritid som individen
möter, bl.a. timlön efter skatt. Genom att jämföra olika individer med
avseende på deras val av arbetstid och värden på de förklarande variablertolkas som ett uttryck for
na erhålls ett samband mellan dessa, som
preferenser mellan arbete och fritid.
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Med utgångspunkt från ett sådant samband går det att for varje individ
beräkna etfektema på arbetskraftsutbudet om budgetrestriktionen
förändras i något avseende t.ex. en förändring av skattesystemet. Därigenom blir
det möjligt att beräkna vad olika förändringar i skattesystemet skulle ge for
effekter på det totala arbetskraftsutbudet.
I tabell 5.2 redovisas resultaten från några av de simuleringar av olika
skattereformer som gjorts med modeller som är skattade på svenska data. I
kolumn 3 i tabellen har gjorts en överslagsmässig beräkning av vilken
effekt de olika skattereformema skulle få på den genomsnittliga disponibla
marginallönen räknat per inkomsttagare för personer under 65 år. Eftersom männens genomsnittliga inkomster är högre ligger de också i högre
marginalskatteskikt.
För männen är därför effekten av de tänkta marginal-

Tabell 5.2 simuleringar av effekten på arbetskraftsutbudet av olika skatteñrslag
Studie

Skattereform

Genomsnittlig
förändring av
marginell timlön
efter skatt

Effekt på arbetskraftsutbudet
i timmar

Blomqvist Övergång till ett proportionellt
1983
skattesystemdär skattesatsen
anpassasför att ge samma skatteintäkt. Beräknat för 1973års
skattesystem

ca 40 %

gifta män 25-54 år:

Blomqvist, Samma reform som under BeHansson räknad för 1980års skatter.
1989
Sänkt marginalskatt med 5 %enheter för inkomster över 29 000
med 1980års skatter.

ca 40%

gifta män 25- 55 år:
gifta kvinnor 25-55 år:

Blomqvist
1988

Aaberge,
Ström och
Wennemo
1988

totalt:
gifta män:
gifta kvinnor:

7%
10%

l 1/2- 2 l/4 %
1,0- 1,2%
2,6- 3,8%

Alternativa reformer av 1988års
skattesystem:
Sänkt marginalskatt vid statlig
tilläggsskatt med 4%-enheter för
inkomster 140000- 190000 och
5 %-enheter för inkomster över
190000.

4. Ljones,
Ström
1987

10- 12%

7%

totalt:

3%

5%
män:
kvinnor: 1 1/2°/0

gifta män:

1,6%

Sänkt marginalskatt med 5 °/0enheter för inkomster över 70000.

totalt:
8 1/2°/o
män: 10 1/2%
kvinnor:
7°/0

gifta män:

2,8%

Sänkt marginalskatt med 10%enheter för inkomster över 70000.

totalt:
män:
kvinnor:

gifta män:

6 l/2%

totalt:
gifta män:
gifta kvinnor:
ensamstående:

6- 7
5%
13%
1°/0

Sänkt kommunal skattesatsoch
marginalskattespärr med 5 %enheter.
Sänkt marginalskatt med 10 °/0enheter för inkomster över 70 000,
finansierad med utvidgad skattebas
minskade avdragk med 1988 års
skatter.

17%
21%
14
ca 12°/0

17%

totalt:
gifta män:
gifta kvinnor:

0,2 alt. 1,0%
0,3 alt. 0,7%
0,2 alt 1,3%

° Egen uppskattning.
Källa: Ackerby,
och Thoursie, A. 1989, Samhällsekonomiskaeffekter av reformerad inkomstbeskattning,
bilaga 4 till Reformerad inkomstbeskattning, SOU 1989:33.
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skattereformema på den marginella timlönen högre än vad som gäller för
kvinnor. En grov uppskattning tyder på att den skillnaden är ganska
betydande.
Olika studier har uppenbarligen gett olika resultat. l princip samma
skattereform, en sänkning av marginalskatten med fem procentenheter,
som enligt resultatet i Blomqvists 1988 skattning skulle resultera i en
utbudsökning på mer än 6%, ger enligt simuleringen i Aaberges m.fl.
på runt l°/0. Denna divergens i
1988 modell ett ökat arbetskraftutbud
forskningsresultaten skapar naturligtvis problem vid en uppskattning av
vilka effekter som kan förväntas av den skattereforrn som nu är aktuell. l
bilaga 23 till Långtidsutredningen,
om kvinnor i ekonomin, redovisas
skattningar som ytterligare spär på osäkerheten
några ekonometriska
Jonung och Persson, 1990. Enligt dessa skattningar skulle en höjd marginallön t.o.m. kunna reducera arbetskraftsutbudet.
överföring av resultaten av dessa simuleringar till skatteEn mekanisk
reformen ger effekter på utbudet av arbetstimmar som varierar mellan l 2%, om den baseras på Aaberges modell, upp till 7-8% om man istället
tar fasta på resultaten hos Blomqvist Ackerby och Thoursie, 1989.
Hur en höjning av den marginella disponibla timlönen påverkar utbudet
av arbetskraft beror nu inte bara på hur kraftig denna höjning är. Det finns
en rad andra faktorer som har betydelse för hur förbättrade ekonomiska
incitament för arbete inverkar på valet mellan arbete och fritid. Dessa
faktorer påverkar hur resultaten från olika empiriska studier skall tolkas
och kan till viss del förklara skillnader mellan dem. Ett exempel på detta är
att flera skattningar av arbetskraftsutbudets bestämning visar att kvinnorpåverkas betydligt mer av en förändring av den
nas arbetskraftsutbud
disponibla timlönen än männens. En sannolik förklaring till detta är att
effekten är avtagande med arbetstid, dvs. det krävs större förändringar i
disponibel marginallön for att ge samma relativa effekt på arbetstiden för
personer med långa arbetstider jämfört med personer med korta arbetstiär störst i höga
der. Det talar för att även om marginalskattesänkningen
bli
arbetskraftsutbudet
väl
så stor även
inkomstskikt, så kan effekten på
kvinnor.
deltidsarbetande
inkomstskikt,
för personer i lägre
t.ex.
slutsatserna om effekten på kvinnornas arbetskraftsutbud kompliceras
för gifta eller sammanboende i hög grad
dock av att arbetskraftsutbudet
kan ses som simultana beslut. Det innebär att hustruns arbetskraftsutbud
påverkas av förändringar också i mannens disponibla lön och motsvarande gäller för mannen. Om mannens disponibla timlön stiger, medan hustruns är oförändrad, kan detta leda till att mannen ökar sin arbetstid,
samtidigt som hustrun reducerar sin. Genom att studera enbart männens
eller kvinnornas beteende fångas bara den ena av dessa elfekter, vilket kan
ge en överskattning av totalelfekten. Vissa skattningar t.ex. Aaberge m.fl.,
1988 indikerar att det kan finnas sådana s.k. korselfekter som har betydelse. Skattereformen utjämnar marginalskatten mellan makar, vilket i de
flesta fall ger mannen en större ökning av den disponibla marginallönen.
Detta skulle kunna tala för att effekten på kvinnornas arbetstider inte blir
så stor.
En annan faktor som har betydelse är individens möjlighet
arbetstid. Även om individen önskar förändra sitt arbetsutbud,

att välja
kan bl.a.
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arbetsorganisationen lägga hinder för det. Det är emellertid inte självklart
att hänsyn skall tas till sådana restriktioner vid en bedömning av effekterna på arbetskraftsutbudet på lång sikt. Om den faktiska arbetstiden avviker från den av många önskade, kommer så småningom en anpassning att
ske dels genom en förändring av arbetsorganisation eller via byten av jobb,
dels via kollektiva avtal. Vid en given tidpunkt kan restriktioner ha stor
betydelse, men sett över en längre tidsperiod är betydelsen mindre.
Skillnader mellan önskad och faktisk arbetstid i utgångsläget har dock
betydelse för hur stor effekten på faktiska arbetstiden kan beräknas bli. De
flesta simuleringar måste tolkas som effekter av skattereformer på den
önskade arbetstiden. För att detta skall tolkas som effekter även på den
faktiska arbetstiden måste denna sammanfalla med den önskade. Det
finns dock en grupp som idag egentligen vill arbeta mindre än vad de
faktiskt gör. För dessa kommer en höjning av den önskade arbetstiden att
ta sig uttryck i att gapet mellan önskad och faktisk arbetstid reduceras,
medan den faktiska arbetstiden således inte ökar. Skillnaden mellan genomsnittlig önskad respektive faktisk arbetstid för den grupp som arbetar
undersökmer än vad de önskar motsvarar enligt arbetstidskommitténs
ning SOU 1989: 53 ca 2-3°/o av den totala timvolymen.
Frånsett de varierande resultat som olika studier givit finns det ytterligare skäl att vara försiktig med att utnyttja de empiriska resultaten för
analyser av skattereforrnen. Modellmässiga simuleringar av effekter av
skattereforrner är baserade på samband mellan utbud av arbetskraft och
disponibel timlön som har skattats på observationer av individer som har
anpassat sig till dagens skattesystem. Detta medför även att osäkerheten är
betydligt större än vid en simulering av en mer marginell förändring av
skattesystemet.
Ett mer fundamentalt tolkningsproblem
hänger samman med att de här
analyserna av arbetskraftsutbudet är baserade på tvärsnittsstudier.
Det är
emellertid inte alls självklart att ett samband som är baserat på en jämförelse mellan individer vid en tidpunkt också håller för att uttala sig om hur
individer kommer att bete sig över tiden då förhållanden förändras. Det
skulle t.ex. kunna finnas ett visst samband mellan arbetstid och den
relativa lönen på så sätt att individen i sitt val av jobb och arbetstid styrs
inte bara av timlönens nivå utan även av hur välavlönat jobbet är i
jämförelse med andra jobb. Man är beredd att jobba mer om man får
bättre betalt i jämförelse med andra snarare än absolut sett. En tvärsnittsstudie skulle då överdriva betydelsen av förändringar i disponibel timlön.
Det kan också finnas bakomliggande faktorer t.ex. arbetskultur
eller
liknande som inte fångas i empiriska skattningar, men som i verkligheten
påverkar individemas val av både arbetstid och timlön och därmed påverkar sambandet mellan dessa variabler.

En påtaglig

efekl under 1990-talet

Av det resonemang som förts framgår att det råder en betydande osäkerhet
om hur stora effektema kan bli på arbetskraftsutbudet av en skattereforrn.
Det går att finna empiriskt stöd både för uppfattningen att skattemas
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skulle
betydelse är tämligen marginell och att en marginalskattesänkning
beräkningar
arbetskraft.
de
För
utbudet
effekter
på
av
mycket
stora
av
ge
den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet som redovisas senare i
utredningen har en utgångspunkt varit att utbudet av arbetskraft på lång
sikt ökar med ca 4% mer med en skattereforrn jämfört med om skattereformen inte genomförts.
Ett ökat arbetskraftsutbud kan ta sig uttryck endera i att fler personer
deltar i arbetskraften eller i att medelarbetstiden stiger. Det är sannolikt
att skattereformen framför allt kommer att visa sig i en längre medelarbetstid, medan effekten på arbetskraftsdeltagandet blir mindre. Det främsta skälet till detta är att arbetskraftsdeltagandet i Sverige redan är mycket
högt. För pensionärerna kan dock en viss ökning av arbetskraftsdeltagandet förväntas ske som en effekt av skattereformen.
Det är rimligt att räkna med att den fullständiga anpassningen till ett
nytt skattesystem sker över en ganska lång tidsperiod. Ett ökat arbetskraftsutbud kommer till stånd genom en rad olika individuella och kollektiva beslut. Det handlar både om att t.ex. i högre grad ta ut övertidsersättning i pengar än i ledighet och om hur arbetstidsregler formas i avtal och
lagstiftning. Sannolikt kan skattereformen komma att påverka arbetskraftsutbudets utveckling under hela l990-talet.
Hur förloppet ser ut över tiden är avhängigt bl.a. av hur lång tid det tar
för hushållen att anpassa sig till förändrade ekonomiska villkor och möjligheterna att förändra arbetstiden. l ett kortsiktigt perspektiv finns begränsade möjligheter till anpassning, t.ex. att välja en längre arbetstid i ett
befintligt jobb. Ju längre tid som förflyter desto större är möjligheterna att
på olika sätt anpassa den faktiska arbetstiden till den önskade. Denna
faktor talar därför för en över tiden växande effekt på arbetskraftsutbudets
tillväxt, jämfört med en referensbana utan skattereforrn, som så småningfaktorn torde dock vara
om kulminerar och vänder nedåt. Den viktigaste
eller snarare läget på arbetsmarknaden. Skulle dagens
konjunkturläget,
brist på arbetskraft bestå är det inga svårigheter att realisera en högre
önskad arbetstid och effekter av skattereformen kan därför slå igenom
ganska snabbt. Om däremot efterfrågan på arbetskraft under de närmaste
åren skulle försvagas hålls utbudseffekten tillbaka och får genomslag först
senare under l990-talet.
Vid sidan av effekten på arbetskraftsutbudet mätt i arbetade timmar kan
arbetskraftsutbudet.
skattereformen få effekter som höjer det effektiva
jobb
till
byta
ekonomiska
utbytet
ett
som ger mer betalt per
Det
av att
timme förbättras - för den som får sin marginalskatt sänkt från 47 °/0 1989
till 34% 1991, med en fjärdedel. Detta ger motiv för en högre rörlighet på
arbetsmarknaden, ökad satsning på utbildning, ökad benägenhet att ta mer
ansvarsfyllda eller arbetstyngda jobb etc. Det är effekter som kan resultera
och bättre förutsättningar för en
både i en höjning av produktivitetsnivån
Arbetskraftens fördelning på olika sektorer
högre produktivitetstillväxt.
går lättare och det går snabbare att fylla
blir effektivare, omstrukturering
vakanser i expansiva sektorer.
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Löneökningarna

kan dämpas

Skattereformen kommer att ha både direkta och indirekta effekter på
lönebildningen. Ett viktigt argument för lägre marginalskatter har varit att
fore skatt för att uppnå en viss
det då krävs en mindre bruttolöneökning
Vid
47%
marginalskatt
och 6% inflation krävefter
skatt.
real löneökning
des det en löneökning före skatt på 13,2 for att
ut en reallöneökning på
l %. Med en marginalskatt på 35% reduceras kravet på bruttolöneökning
till 10,8% for att
ut samma reallöneökning. Detta skulle då tala för att
lönekraven dämpas.
Problemet är att detta resonemang kan vändas till sin motsats. Med
lägre marginalskatter blir ett givet krav på löneökning efter skatt billigare" för arbetsgivaren, därför att de förhandlande parterna behåller en
större del av en löneökning. Ur de fackliga organisationernas synvinkel
reduceras därmed också risken för negativa effekter på sysselsättningen
och minskar incitamenten att hålla tillbaka kraven på löneökningar.
Avgörande for vilken av dessa hypoteser som är den mest relevanta är
vilken faktor som är den drivande bakom lönekraven; hur stor löneökning
som uppnås efter skatt eller hur mycket arbetsgivaren och arbetsmarknaden "tål". Teoretiskt går det därför inte att dra någon bestämd slutsats om
Empiriska resultat
att lägre marginalskatter dämpar löneökningstakten.
1990 tycks
Långtidsutredningen
Holmlund,
till
redovisas
i
bilaga
24
som
närmast ge ett visst stöd för att lägre marginalskatter höjer löneökningstakten.
I samma riktning verkar de kompensationskrav
som kan följa av att
marginalskattesänkningen
initialt innebär att spridningen i relativ lön
räknat efter skatt vidgas, vid en given lönestruktur före skatt. Detta kan
tänkas leda till att lågavlönade kräver kompensation. En sådan löneutjämpå arbetsning kan också tänkas vara förenlig med efterfrågeförhållandena
marknaden, eftersom relativlönema före Skattereformen delvis har anpassats till hur skatterna utjämnar löneskillnader. Problemet är att det kan
vara svårt att uppnå en löneutjämning utan att detta även innebär en högre
genomsnittlig löneökningstakt, i synnerhet om man försöker driva igenom
kompensationskraven under en kort tidsperiod.
I dagens situation finns det ändå två faktorer som talar för att skattereformen skulle kunna resultera i en dämpning av löneökningstakten. Lönebildningen skulle kunna påverkas av att det finns utrymme för högre
disponibla inkomster vid mycket låga nominella löneökningstal år 1991. I
en situation när fortsatt höga lönekrav riskerar att leda till en kostnadskris
skulle detta kunna tänkas
en avgångseffekt på arbetsmarknadens parter,
Därutöver skulle indirekta effekter på lönebildningen kunna
se kapitel
En ökad tillgång på arbetskraft
uppstå via ett ökat arbetskraftsutbud.
Risken för överskottsefarbetskraft
minskar.
innebär att konkurrensen om
terfrågan och snabb löneglidning på delar av arbetsmarknaden reduceras
när möjligheten att höja arbetstidsuttaget ökar.
Det finansiella

sparandet

ökar, det reala minskar

Skattereformen förskjuter skattebördan från direkt skatt på inkomst till
indirekta skatter. Det första kan betraktas som en skatt på summan av
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konsumtion och sparande, eftersom det är vad inkomsten kan användas
till, medan det andra är en skatt på enbart konsumtion. Omflyttningen av
skattebördan talar därför för ett ökat sparande. Men samtidigt innebär
reformen också en omfördelning
inom inkomstbeskattningen
mot en
skärpning av skatten på kapitalinkomster,
dvs, avkastningen på sparande.
Skatteintäkterna av kapitalinkomstbeskattningen
är beräknade att stiga
från noll idag till ett betydande belopp. Detta talar för ett minskat sparande.
Hushållens sparande innefattar såväl finansiellt sparande i räntebärande
tillgångar eller aktier, som realt sparande, eller snarare investeringar, i
fastigheter och varaktiga konsumtionsvaror.
Inköp av varaktiga konsumtionsvaror registreras som konsumtion men bör i detta sammanhang betraktas som investeringar.
Det finansiella bruttosparandet påverkas av två motverkande förändringar. En effekt av skattereformen är att avkastningen på fullt beskattat
sparande stiger, genom att t.ex. intäktsräntor beskattas med 30% istället
för med marginalskatten. Denna effekt är större
högre marginalskatten
är i dagens system. Samtidigt medför basbreddningen i beskattningen av
kapitalinkomster
att avkastningen på idag obeskattat sparande sparande
med avkastning under sparavdraget, allemanssparande och pensionssparande försämras.
Enligt en beräkning försämras villkoren för ungefär hälften av hushållens finansiella sparande vägt efter olika sparformers andelar av hushållens
löpande bruttosparande under de senaste åren. En förbättring sker på
motsvarande sätt för 30 °/oav sparandet. Räknat på stocken av finansiella
tillgångar är det ungefär lika stora andelar som får bättre respektive sämre
villkor Appelgren,
1989. Nettoeffekten bör dock bli en viss uppgång i
nettoavkastningen på finansiella tillgångar. Det är dock en relativt måttlig
ökning. Vidare är det oklart i vilken utsträckning avkastning på finansiella
tillgångar verkligen påverkar hushållens sparandebeslut. Det är därför
sannolikt att effekten på hushållens finansiella bruttosparande blir tämligen marginell.
Slutsatserna om hushållens reala sparande är däremot mer entydiga.
Den viktigaste effekten är att den reala lånekostnaden efter skatt blir
markant högre, genom att låneräntor dras av mot en betydligt lägre skatteär den
sats än i dagens skattesystem. Vid en sexprocentig inflationstakt
reala kostnaden efter skatt för ett lån som kräver en ränta på 12% med
l2-6.
I ett reformerat skattesydagens skattesystem 0,4%, l -O,47
till
2,4%,
1-O,3
l2-6.
skulle
motsvarande
kostnad
uppgå
stem
Detta kommer att medföra att den reala kostnaden efter skatt för belåstiger påtagligt, vilket rimligen leder till
nade varaktiga konsumtionsvaror
efterfrågan
minskad
på
dessa
och
således ett i detta avseende minskat
en
sparande.
Därtill kommer att kostnaden för innehav av eget hem, både vad beträffar villor och bostadsrätter, stiger vid dagens priser dels genom att värdet
av ränteavdrag minskar, dels genom en högre löpande beskattning. Därtill
kommer att breddningen av momsbasen berör en rad tjänster som är
kopplade till fastighetsunderhåll, uppvärmning m.m.
Med högre boendekostnader sjunker efterfrågan på bostäder. Detta mot-
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verkas dock i viss utsträckning av att hushållens disponibla inkomster ökar
till följd av sänkta skattesatser, men även av ett ökat arbetskraftsutbud och
och därmed arbetsinkomster.
Högre inkomster ger ökad efterfrågan på
bostäder. Men nettoeffekten är sannolikt negativ.
Men även om efterfrågan på bostäder skulle vara opåverkad, reduceras
ändå priset på fastigheter. Det som bestämmer vad man är beredd att
betala är summan av löpande kostnader och kapitalkostnader för att skaffa
villan eller bostadsrätten. Högre löpande kostnad kapitaliseras
därför i
lägre villa- och bostadsrättspriser. Lägre fastighetspriser kommer i sin tur
att resultera i en mindre omfattning på ny- och ombyggnad av bostäder.
Det finns således flera faktorer som talar för att hushållens sparande i
bostäder reduceras.
En annan konsekvens av lägre priser på fastighetsmarknaden
är att
hushållens samlade nettoförmögenhet påverkas negativt. En minskad förmögenhet har i sin tur en dämpande effekt på hushållens konsumtionsefterfrågan och höjer således, för givna inkomster, det finansiella sparandet.
Men denna effekt kan väntas vara temporär medan hushållen anpassar sitt
sparande till nya förmögenhetsvärden. På riktigt lång sikt bör också fastighetsprisema vara bestämda av vad det kostar att bygga. Det finns därför
skäl att anta att fastighetsprisema så småningom återhämtar sig.
Sammantaget bör således skattereforrnen leda till en långsiktig förskjutning i hushållens sparande från realt till finansiellt sparande, framför allt
genom en minskad skuldsättning. Men det finns också andra skäl för att
sparandet kommer att påverkas positivt, nämligen genom att skattereformen har något olika effekter för olika generationer.
Enligt den s.k. livscykelhypotesen för sparande har yngre generationer
en högre sparbenägenhet än äldre, man sparar helt enkelt för att kunna
upprätthålla en jämn konsumtionsnivå
över sin livstid. Samtidigt har
yngre generationer av naturliga skäl högre arbetsinkomster än äldre. Som
framgick ovan innebär skattereformen en omfördelning av skatt från löneinkomster till konsumtion. Den omfördelar således inkomster från äldre
generationer, med hög konsumtionsbenägenhet och små arbetsinkomster,
till förmån för yngre generationer, som kommer att bära en mindre del av
skattebördan. Vid oförändrade sparbenägenheter borde detta leda till att
det genomsnittliga sparandet ökar.

Kapitalbildningen

stimuleras

I en liten Öppen ekonomi med en kapitalmarknad
som är helt integrerad
med omvärldens, vilket i växande utsträckning kännetecknar den svenska
ekonomin, kan investerings- och sparandebeslut i hög grad fattas oberoende av varandra. De krav på avkastning efter skatt som företag ställer på en
internationellt
investering är då, liksom marknadsräntan,
bestämd. Ett
ökat inhemskt sparande har i denna situation ingen effekt på räntenivån
och därför inte heller på investeringarna.
I skattehänseende råder det en skillnad mellan skatt på avkastningen av
kapital som används i Sverige företagsbeskattning
och avkastning på
kapital som ägs i Sverige personlig kapitalinkomstbeskattning.
Det är
förändringar i skatten på kapital som används i landet som har betydelse
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för investeringarna, medan Förändringar av skatten på ägt kapital inte har
så stor effekt på investeringarna, men väl på sparandet.
Förändringar av skattereglema för sparande har således inte så stark
i
direkt koppling till investeringarna. Det har däremot förändringarna
företagsbeskattningen. Denna del av skattereformen är emellertid i första
hand inriktad på att reducera snedvridningar i allokeringen av företagens
investeringar mellan olika typer av investeringar och fmansieringssätt.
Effekterna på företagens investeringsmotiv i allmänhet är svårare att bedöma. För ett företag för vilket det vinstreglerande utrymmet är sådant att
skattereglema är effektiva och som i sina investeringsbeslut fullt ut tar
hänsyn till alla skatteeffekter kommer inte företagsskattereformen att ha så
Sänkt bolagsskatt kompensestora totala effekter på investeringsmotiven.
varför den effektiva skatten inte
ras av ändrade avskrivningsmöjligheter,
påverkas nämnvärt.
Men det är sannolikt att den formella bolagsskattesatsen har större
betydelse än vad en sådan kalkyl ger vid handen. Många investeringsbeslut
styrs av mer schablonmässiga beräkningar av skatteelfektema och där kan
den formella skattesatsen ha stor betydelse. Den relativt kraftiga sänkningen av bolagsskatten från 57 % till 30% kan därför innebära en investeringsstimulans som inte är obetydlig.
är
Det som emellertid betyder mest för elfektema på kapitalbildningen
hur den samlade skattereformen påverkar ekonomin i stort. De indirekta
effekterna via t.ex. arbetsmarknaden har stor betydelse för investeringarna. På kort sikt innebär ett högre arbetskraftsutbud och en lägre löneökningtakt en bättre utveckling av den svenska konkurrenskraften. Detta bör
i sin tur medföra högre investeringar och produktion i Sverige i jämförelse
med en utveckling utan skatterefonn.
På längre sikt kan man utgå från att ett högre arbetskraftsutbud motsvaras av en högre sysselsättning. Det leder också till en motsvarande anpassning av kapitalstocken. En sänkning av lönekostnadema i relation till
medför att produktionen
tenderar att använda mer
kapitalkostnadema
arbetskraft och mindre kapital. Produktionen blir mer arbetskraftsintensiv. Men högre sysselsättning per kapitalenhet måste få till konsekvens att
stiger.
kapitalstockens produktivitet
är liktydig med-en högre real
En uppgång i kapitalets produktivitet
avkastning på investeringar i Sverige. Investeringar blir alltså mer lönsamma. För en liten öppen ekonomi kan kapitalkostnaden, avkastningskravet,
bestämt och är sålunda given. Det ökade
betraktas som internationellt
arbetskraftsutbudet skapar alltså en positiv ditferens mellan den faktiska
avkastningen på kapital och det krav på avkastning som investerare både i
Sverige och utomlands ställer. Det skapar förutsättningar för en snabbare
tillväxt av kapitalstocken, dvs. investeringsnivån stiger. Denna acceleration av kapitalstockens tillväxt kommer att fortgå tills dess att kapitalstocken blivit så stor att den marginella avkastningen har återförts till avkastningskravet.
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Några modellberâkningar
För att
en uppfattning om vilken potentiell effekt skattereforrnen kan
för ekonomin, har några av de mekanismer som beskrivits
komma att
analyserats
i en makroekonomisk
simuleringsmodell
Auerbach
ovan
Kotlikoff, 1987. Modellen är utformad för att analysera hur bl.a. sparanarbetskraftsutbud och välfärd påverkas av en förskjutde, kapitalbildning,
ning av skatteuttaget mellan olika skattebaser. Modellen tar också explicit
hänsyn till att förändringar i skattesystemet kan leda till en omfördelning
mellan generationer, vilket i sin tur har betydelse för hur sparande, arbetskraftsutbud m.m. utvecklas över tiden. Däremot fångar denna typ av
aggregerad modell exempelvis inte effekter på resursallokeringen mellan
olika branscher eller kapitalföremål
De viktigaste resultaten av simuleringen framgår av tabell 5.3. Dessa
resultat avser procentuell förändring i förhållande till ett referensfall som
utgörs av den bana ekonomin skulle följa om skattereforrnen inte genomfördes. Siffrorna illustrerar närmast effektemas riktning och skall inte
tolkas som en exakt uppskattning av den svenska skattereforrnens konsekvenser. Som framgått av diskussionen ovan är det i hög grad ett ökat
och tillväxt. l
utbud av arbetskraft som är drivande för kapitalbildning
modellsimuleringen
har elfektema på arbetskraftsutbudet anpassats så att
detta vid sekelskiftet blir ca 4% högre än i referensfallet - i enlighet med
den bedömning som redovisats tidigare.

Tabell 5.3 Effekter av skattereformenjämfört med en referensbanautan skattereform
Procentuell förändring

Arbetskraft
Kapitalstock
Kapitalintensitet
Lön före skatt
Nationalinkomst
Privat konsumtion
Ekonomins nettosparande

1991

1995

2000

2010

Lång
sikt

6,5
0,0
- 0,2
- 1,6
4,8
2,4
3,2

5,4
4,1
- 0,1
-0,3
5,0
4,1
2,6

4,3
8,0
l
0,9
5,2
5,7
1,9

2,8
12,7
0,4
2,3
5,2
7,5
1,1

2,0
14,6
0,5
2,9
5,0
8,5
0,4

Källa: Finansdepartementet 1990, Metoder, modeller och beräkningar, bilaga l till
Långtidsutredningen 1990.
restriktioner
Som modellen är konstruerad, utan några institutionella
för valet av arbetstid, anpassas arbetskraftsutbudet omedelbart till de nya
skatteförhållandena;
hela uppgången sker redan första året. Denna tidsprofil på arbetskraftseffektema
är sannolikt inte särskilt realistisk. Men
den kan kan ändå tjäna syftet att illustrera några av de mekanismer som
ligger bakom förändringarna.
När tyngdpunkten i beskattningen förskjuts mot beskattning av konsumtionen kommer de yngre generationerna att förfoga över större resurser under sin sammanlagda livstid. Det beror på att de kommer att betala
en större andel av sin skatt under senare delen av sina liv. De äldre
generationerna har nämligen en högre konsumtionsbenägenhet och belastas därför i högre grad av konsumtionsbeskattningen.
Den genomsnittliga beskattningen för de yngre generationerna minskar
alltså. Eftersom dessa också har den högsta sparbenägenheten kommer

2 Modellen och simuleringsresultaten presenterasmer utförligt i bilaga 1
till Långtidsutredningen
1990.
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också det genomsnittliga sparandet att öka. Till att börja med ökar sparandet med ca 3,5 procentenheter. Denna sparandeökning avtar emellertid i
takt med att allt fler generationer kommer att leva under det nya skattesystemet under en allt större del av sin livstid
Ett ökat arbetskraftsutbud ger till att börja med en nedgång av reallönernas ökningstakt. Lönsamheten i investeringarna tenderar därför att stiga.
Sparandeökningen tillsammans med det ökade arbetskraftsutbudet
medför alltså att kapitalstocken växer snabbare än den skulle göra utan skattereform. År 2000 har kapitalstocken ökat med ca 8% i Förhållande till
referensfallet. Efter ytterligare tio år uppgår ökningen till sammanlagt
12,5 %.
I en ekonomi med Utrikeshandel behöver inte hela kapitalbildningen
ta
formen av en ökning av den inhemska kapitalstocken. Om sparandet stiger
mer än investeringarna kommer den svenska ekonomin i stället att bygga
De simuleringar
upp utländska tillgångar via ett bytesbalansöverskott.
som gjorts tyder också på att skatterefonnen kan medföra en Förbättrad
bytesbalansf Under de första åren efter reformen kan däremot underskott
uppkomma till följd av högre investeringar.
Den högre kapitalbildningen
motverkas något av att kapitalinkomstbeskattningen ökar. Resultatet av simuleringama tyder ändå på att dessa
effekter är små i förhållande till andra faktorer som ökningen av arbetskraften och sparandet. Dessutom tas inte hänsyn till den effektivare fördelning mellan olika investeringar som även bör bli ett resultat av reformen.

Diagram 5.2 Vältärdseñekter av skattereformen
Völfñrdsekvivolenter
1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 3Sparandeoch investeringar är i simuleringen
beräknad exklusive bostadssektom.Om denna
ingått som en del av investeringama skulle resultaten varit mindre gynnsamma ur sparandesynpunkt på grund av den
skärpta beskattningen av
bostadssektom.

1.02 1.01 1.00
0.990.98
-60

Dessaresultat redovisas
närmare i bilaga l till
Långtidsutredningen.
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r
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Källa: Finansdepartementet1990, Metoder, modeller och beräkningar, bilaga l till
Långtidsutredningen 1990.
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medför även att inkomsterna för komDen snabbare kapitalbildningen
mande generationer kommer att öka. Det medför att arbetskraftsutbudet
så småningom modereras något till följd av att högre inkomster delvis tas
ut i form av ökad fritid.
Inledningsvis nämndes att skattereformen medför en viss omfördelning
av skattebelastningen till ett senare skede av livscykeln. Denna inkomstomfördelning från äldre generationer till yngre och kommande generatioför
ner kan illustreras med en beräkning av s.k. "välfárdsekvivalenter"
olika generationer. Detta mått fångar den kompensation i termer av de
tillgångar och nuvärde av framtida arbetsintotala resurser finansiella
komster som varje generation skulle behöva för att välfärden inte skulle
minska om skattereformen uteblev. Dessa välfárdsekvivalentef
återges i
diagram 5.2. Generationen 0 i diagrammet betecknar de som börjar arbeta
precis när reformen genomförs 15-20
åringar och generationen -55
avser de som just skall pensioneras.
Av diagrammet framgår att de som börjar förvärvsarbeta precis när
Deras välfärd
skattereformen genomförs gör de största välfárdsvinstema.
ökar med drygt 5% i förhållande till referensfallet. Välfärden för efterföljande generationer ökar också - med ca 4,5 %. De allra äldsta generationerna gör dock enligt simuleringen en marginell förlust. Sammantaget
måste ändå simuleringarna tolkas som att skattereformen har en klart
i
positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen.

5.6

Sammanfattning

och

slutsatser

Ur samhällsekonomisk synvinkel är grundproblemet med skatter att de
skapar en skillnad mellan det ekonomiska utfallet för den enskilde av olika
ekonomiska beslut, t.ex. hur mycket man skall arbeta eller spara, och den
samhällsekonomiska konsekvensen av dessa beslut.
Syftet med skattereformen är att reducera den samhällsekonomiska
kostnaden för beskattningen och på det sättet öka välfärden. Detta sker
genom att skattesatserna sänks och skattebasema breddas. Vidare görs
beskattningen av arbetsinkomster och kapitalinkomster
mer likformig.
Sammantaget innebär skattereformen att skatten på arbete sänks kraftigt
medan skatten på konsumtion och kapitalavkastning skärps.
Hur skattereformen kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen
under 1990-talet är mycket svårt att kvantifrera. En viktig effekt av reformen är att utbudet av arbetskraft stimuleras genom den kraftiga redukHur stor effekten blir är
tionen av marginalskatten på arbetsinkomster.
räknat
har Långtidsutredningen
emellertid osäkert. I arbetskraftskalkylen
med att tillgången på arbetskraft under 1990-talet växer med 4% mer än
vad den skulle gjort utan skattereforrn.
kommer att ge bättre förutsättningar
att
Ett högre arbetskraftsutbud
dämpa de nominella löneökningama. Detta kommer i sin tur att stimulera
kapitalbildning och tillväxt. Sänkt bolagsskatt i kombination med minskakan dessutom ge en samhällsekonomiskt bättre
de reservationsmöjligheter
allokering av kapital.
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Skattereformens effekter på hushållens finansiella sparande är inte entydiga. Sparandet påverkas positivt genom att hushållens skuldsättning
minskar när låneräntoma blir dyrare efter skatt, men samtidigt skärps
beskattningen av en del sparformer. Effekterna på det reala sparandet bör
bli negativa, då bl.a. högre boendekostnader torde dämpa investeringar i
bostäder.
skattesystemets fördelningspolitiska
"trätfsäkerhet"
bör också kunna
öka. Fördelningspolitiska
aspekter på skattereforrnen diskuteras i kapitel
15.
Detta kapitel har i första hand handlat om skatterefonnen och den
förändring i skattesystemets struktur som den innebär. Någon separat
analys av skattetryckets nivå har däremot inte genomförts. Många av de
problem som har diskuterats förstärks vid ett högre skattetryck. Inte minst
mot bakgrund av den ökade integrationen med omvärlden kan nivån på
skattetrycket i Sverige komma att bli ett problem på 1990-talet. Några
olika aspekter på frågan om skattetryckets nivå diskuteras i kapitel 8 och
10.
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6.1

Produktionskapaciteten

Inledning

De två föregående kapitlen har behandlat två grundläggande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet - den intemationelutvecklingen och omläggningen av skattesystemet. l detta kapitel diskunämligen utrymmet för ekonomisk
teras en annan viktig förutsättning,
tillväxt. Det bestäms av tillväxten i arbetskraft och realkapital samt av den
hos produktionsfaktorema
växer.
takt med vilken produktiviteten
Inledningsvis diskuteras sambandet mellan faktortillgångar, produktiviDen demografiska utvecklingen och arbetskraftens
tet och produktion.
tillväxt analyseras i avsnitten 6.3 och 6.4. Avsnittet 6.5 behandlar investeringarna och kapitalstockens tillväxt. I avsnitt 6.6 diskuteras produktivitetens tillväxt under l990-talet. Till sist sammanfattas kapitlet i avsnitt 6.7.

6.2

Produktions-

och

produktivitetstillväxtens

bestämningsfaktorer
Låg tillväxt

sedan mitten

av 1970-talet

l kapitel 3 diskuterades målen för den ekonomiska politiken. Där konstaterades att ekonomisk tillväxt, definierad i tenner av BNP:s förändring,
inte i sig kan betraktas som ett mått på välfärdens utveckling. Värdet av
ekonomisk tillväxt ligger i att den skapar ett utrymme for att öka välfärden. En högre ekonomisk tillväxt medför att det är möjligt att öka den
privata konsumtionen och att bygga ut den offentliga verksamheten. Utrymme skapas också för att om man så önskar t.ex. minska arbetstiderna
eller vidtaga åtgärder för att förbättra miljön.
Den ekonomiska tillväxten har sedan mitten av 1970-talet varit svagare
än tidigare under efterkrigstiden. Under perioden 1974- 1988 var BNPtillväxten 1,8% per år i genomsnitt, jämfört med t.ex. 3,8% under perioden l963- 1974. Som framgår av kapitel 4 har en liknande dämpning av
BNP-tillväxten
noterats i hela OECD-området. Nedgången i tillväxttakten
relateras till insatsen av
blir än mer markerad om produktionstillväxten
dvs. proarbetskraft. Den genomsnittliga tillväxten av produktiviteten,
duktionen BNP per arbetstimme sådan den mäts i nationalräkenskaperna, har minskat från 4,4°/0 till 1,3 °/0mellan samma perioder.
Effektema av den långsammare tillväxten kan illustreras på olika vis.
Produktionen

per arbetad timme,

har nästan fördubblats

sedan 1963.
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Produktiviteten är med andra ord nästan dubbelt så hög idag som för 25 år
under hela perioden ökat lika snabbt som
sedan. Men om produktiviteten
under perioden 1963- 1974 hade produktionen per arbetad timme varit
nästan tre gånger så hög som 1963.

Tillgång

och kvalitet

på resurser avgörande

På längre sikt finns det bara två möjligheter att öka produktionen. För det
första kan tillgången på produktionsfaktorer
som arbete och kapital öka.
utnyttjas på ett mer effektivt
För det andra kan de givna faktortillgångama
kan stiga. Det senare kan ske antingen genom en
sätt, faktorproduktiviteten
mer efektiv produktion eller genom att en bättre teknologi används. I
nedanstående tablå definieras några av de samband som kommer att
utnyttjas i den efterföljande diskussionen.
Faktorproduktivitetens
tillväxt mäts empiriskt som den produktionsökning som inte kan hänföras till ökade insatser av produktionsfaktorer.
också för den residuala eller oförklaraDärför kallas faktorproduktiviteten
de delen av tillväxten.
SAMBANDET MELLAN PROQUKTIONENSg FAKTORINSATSENS- OCH
PRODUKTIVITETENS TILLVAXTTAKT
Produktionens tillväxt
QPF + TFPwL + l -wK

+ TFP
dvs. produktionens tillväxt Q är lika med summan av tillväxten av produktionsfaktorema PF och faktorproduktiviteten TFP. Tillväxten av produktionsfaktorema är i sin tur en vägd summa av tillväxten av arbetskraft L och
kapital K, där vikterna utgörs av löneandelen av förädlingsvärdet w.
Produktionstillväxten kan också beräknas som summan av sysselsättningens
tillväxttakt och arbetskraftens produktivitetstillväxt.
Arbetskraftensproduktivitetstillväxt
Q - LTFP + l - wK - L
dvs. arbetskraftens produktivitetstillväxt skillnaden mellan tillväxten i produktionen Q och i sysselsättningenL är lika med summan av tillväxten i faktorproduktivitet TFP och tillväxten i kapitalintensitet skillnaden mellan tillväxten i kapitalinsatsen K och i sysselsättningenL multiplicerad med kapitalandelen av forädlingsvärdet l - w.

Historiskt har nästan hela produktionens tillväxt i Sverige berott på att
produktiviteten
hos faktorinsatsema ökat. I näringslivet minskade antalet
arbetade timmar med 24 °/o fram till år 1982. Denna nedgång uppvägdes
delvis av en uppgång av kapitalinsatsen. Sammantaget minskade emellertid de totala resursinsatsema i näringslivet med ca 10% fram till år 1982.
1980-talet har avvikit från detta mönster, se diagram 6.1. År 1988 var
den totala sysselsättningen, mätt i antal arbetade timmar, i stort sett på
samma nivå som vid mitten av l960-talet. Den högre sysselsättningen har
på ett avgörande sätt bidragit till att faktorinsatsen ökat och har därmed
utgjort drivkraften bakom den ekonomiska tillväxten. Samtidigt har faktorproduktivitetstillväxten
under de senaste åren varit mycket låg.
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Diagram 6.1 Tillväxten i näringslivet exkl. bostäder 1964-1988, uppdeladi bidrag
fran okad faktonnsats respektivefaktorproduktivitet
Årlig procentuell

.

förändring

5- . . . . ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ...

sgçâglhgs
. .. ..

Faktorinsats
lll Faktorprodu kllvltal

1984-89

1959-74

1974-79

1979-84

1984-88

Källa: Statistiska centralbyrån och Hansson, B. 1989, Construction of Swedish
Capital Stocks, Economic Studies 1989: nationalekonomiska institutionen vid
Uppsala universitet.
Hur reallönen per timme utvecklas på längre sikt bestäms i hög grad av
arbetskraftens produktivitetstillväxt.
Denna kan öka antingen till följd av
att mer kapital används per sysselsatt eller genom att de insatta resurserna
används på ett mer produktivt sätt.
Under 1980-talet har kapitalbildningen
dvs. främst investeringarna
ökat i förhållande till de låga nivåerna under slutet av 1970-talet.
Samtidigt har sysselsättningen ökat kraftigt. Tillsammans har detta resulEftersom faktorprodukterat i en begränsad uppgång i kapitalintensiteten.
tiviteten samtidigt ökat långsamt har tillväxten i arbetskraftens produktivitet också varit låg.
Vid en bedömning av olika faktorer som kan påverka den ekonomiska
skattereform, EG-integration,
tillväxten
miljöavgifter
etc. - är det
viktigt att skilja mellan sådana effekter på ekonomin som leder till att
produktionsnivån
förändras och effekter som kan medföra att den långsiktiga produktionstillväxten
påverkas. Om t.ex. skattereforrnen leder till ett
ökat arbetskraftsutbud är det i första hand att betrakta som en anpassning
till nya ekonomiska förhållanden. Det finns ingen anledning att räkna med
att arbetskraften på grund av skatterefonnen kommer att växa snabbare
även på lång sikt. Om däremot skattereformen även leder till att ekonomins funktionssätt förbättras, t.ex. till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden så kan den medföra en varaktigt högre tillväxt av faktorproduktiviteten.
Diagram 6.2 illustrerar skillnaden mellan en nivåförändring i BNP och
En utveckling enligt den heldragna kurvan
en förändring i tillväxttakt.
innebär att BNP växer med 2% per år. Antag nu att en förändring i
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Diagram 6.2 Skillnaden mellan förändring i BNP-nivå och förändring i BNP:s tillväxttakt
BNP index

sz

,-

tillväxt
I

inträffar år 1990. Under en anpassningsfas
produktionsforutsättningama
ökar tillväxten, men så småningom kommer den åter in på en bana med
2% tillväxt per är den streckade kurvan. Den prick-streckade kurvan
visar istället effekten av en permanent högre tillväxttakt, i det här fallet en
uppgång med en procentenhet, till 3 % per år.

6.3

l bilaga 15 till Långtidsutredningen l990, Bostadsmarknadenunder
l990-talet, analyserasexempelvis hur befolkningsutvecklingen påverkar efterfrågan på bostäder.

Befolkningen

Förändringar i befolkningens storlek och ålderssammansättning har betydelse for den ekonomiska utvecklingen i flera olika avseenden. För det
forsta påverkar befolkningsutvecklingen
produktionsresursema
genom att
tillväxten av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna avgör vilket
potentiellt utbud av arbetskraft som finns tillgängligt. För det andra påverkas resursanvändningen, t.ex. hur mycket resurser som används till barnFör det tredje
omsorg, utbildning, bostadsbyggande och sjukvård
vilket belyses i kapitel 8
har befolkningens ålderssammansättning betydelse för sparandet i-ekonomin och För transfereringama mellan generationer. För det fjärde kan den demografiska utvecklingen inverka på arbetsmarknadens funktionssätt. Det är t.ex. tänkbart att arbetskraftens anpassningforrnåga påverkas av att andelen yngre i arbetskraften minskar samtidigt som andelen äldre ökar, vilket kommer att bli fallet under l990-talet.
Vidare har i debatten pekats på de effekter denna åldersforskj utning kan få
på lönestruktur och organisation inom företag och myndigheter.
har statistiska centralbyrån gjort
Som underlag till Långtidsutredningen
en prognos på den demografiska

utvecklingen

under l990-talet,

med en
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utblick mot de första decennierna på 2000-talet Statistiska centralbyrån,
1989.
Befolkningsutvecklingen
bestäms, definitionsmässigt,
av dels den iniutvecklingen
dels
tiala befolkningens åldersammansättning,
av fruktsambefolkningen
framskrivning
nettoinvandring.
En
het, dödlighet och
av
måste baseras på relativt schablonmässiga antaganden på de tre senare
punkterna. Erfarenhetsmässigt har det visat sig mycket svårt att prognosticera framför allt migrationen, men även fruktsamheten. Samtidigt medför
även måttliga variationer i antagandena, genom ackumulerade effekter,
ganska stora skillnader sett över en längre tidsperiod. I jämförelse med den
förra befolkningsprognosen, som gjordes inför arbetet med Långtidsutredningen 1987, innebär t.ex. den senaste beräkningen att befolkningen under
1990-talet växer med 250 000 personer fler. Fram till år 2025 är skillnaden
hela 600000 personer.

ingen ökad
- men
På kort sikt har fruktsamheten betydelse framför allt för efterfrågan på
barnomsorg och utbildning. I det längre perspektivet påverkar födelsetalen
bl.a. arbetskraftsresursema.
Fruktsamheten mäts oftast med det s.k. summerade fruktsamhetstalet.
Det anger för ett visst år det antal barn kvinnor i genomsnitt kan förväntas
föda förutsatt att de aktuella årets födelsetal i varje åldersgrupp är konstanta. Mätt på detta vis minskade fruktsamheten successivt från mitten
av 1960-talet från en nivå på ca 2,3 barn per kvinna till bottennivån 1,6

Fler barn

barn per kvinna under perioden 1978- 1982. Det senare var t.o.m. en
diskuterades på
i befolkningsfrågan
lägre fruktsamhet än då krisen
emellertid
ökat relativt
bamafödandet
1980-talet
har
l930-talet. Under
kraftigt och 1988 var fruktsamhetstalet nära 2 barn per kvinna.
Fruktsamhetens förändring de senaste decennierna har påverkats av två
tydliga trender. Den ena är att bamafödandet successivt skjutits uppåt i
högre åldrar, vilket förklarar en stor del av nedgången i fruktsamhet under
1970-talet. Av kvinnorna födda 1940 hade 60% fått barn vid 25 års ålder
medan motsvarande andel för kvinnor födda 1960 var 40 %. Detta sammanhänger bl.a. med kvinnornas ökade deltagande i arbetslivet. Föräldraersättningens utformning innebär också att det lönar sig att etablera sig på
arbetsmarknaden innan man föder bam. Den andra trenden, som till viss
del är en konsekvens av den första och också den stöds av familjepolitikens
utformning, är att man skaffar barn med kortare mellanrum.
Det högre bamafödandet under 1980-talet kan till största delen betraktas som eftersläpande effekter av dessa båda trender. Det kan alltså inte
tolkas som ett tecken på en långsiktigt ökad fruktsamhet. Sedan den
nedåtgående trenden bröts under l930-talet har i själva verket den långsiktiga s.k. kohortspecifika fruktsamheten, dvs. antalet barn en kvinna beräknas föda under sin fertila period, legat mycket stabil på en nivå runt 2 barn
per kvinna. Det har under efterkrigstiden skett en svag nedgång, som i
huvudsak förklaras av att andelen kvinnor
rats.

som får fler än tre barn reduce-
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Diagram 6.3 Födelseöverskottoch nettomigration 1950-2025
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Källa: Statistiska centralbyrån 1989,
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Sveriges framtida befolkning, bilaga 7 till

Mycket talar för att om bamafödandet skjuts upp i högre åldrar leder
detta även på sikt till att det föds färre barn per kvinna. SCB har i sitt
huvudaltemativ
räknat med att senareläggningen av bamafödandet inte
kommer att kompenseras fullt ut med att fler barn föds av kvinnor i högre
åldrar. Yngre generationer kommer alltså att föda något färre barn än sina
föräldrar, men skillnaden är tämligen marginell.
Befolkningsprognosen är baserad på ett kohortspecifikt fruktsamhetstal
på 1,9 barn per kvinna. Med denna prognos kommer det under 1990-talet
att födas runt 108000 barn per år. Det är värt att observera att denna
fruktsamhet är under den nivå som på lång sikt krävs för att befolkningen
skall reproduceras, dvs. förbli oförändrad.
SCB har räknat med att dödligheten kommer att fortsätta minska, men i
avtagande takt. Detta kommer bl.a. att ta sig uttryck i en fortsatt stigande
medellivslängd, för männen från 74,3 år idag till 75,4 år vid sekelskiftet
och för kvinnorna från 80,4 år till 81,7 år.
Med SCB:s prognos på födelse- och dödstal, kommer födelseöverskottet
under 1990-talet att ligga på en högre nivå än under 1980-talet. Efter
sekelskiftet kommer emellertid utvecklingen att vända nedåt och födelsetal under reproduktionsnivån
gör att födelseöverskottet så småningom blir
negativt, se diagram 6.3.

en alltmer strategisk resurs
De senaste decennierna har invandringen fått ökad betydelse för befolkningens tillväxt och därmed även för arbetskraftens utveckling. Under
mindre än hälften av
1950- och l960-talen motsvarade nettoinvandringen
födelseöverskottet, medan nivån på 1980-talet varit dubbelt så hög som

Invandringen
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den naturliga befolkningstillväxten,
se diagram 6.3. Under 1990-talet och i
ännu högre grad efter sekelskiftet kan migrationen komma att vara helt
avgörande för befolkningstillväxten.
Från arbetsmarknadssynpunkt
är migrationens strategiska roll mer uttalad för Sverige än vad den är för de flesta andra industriländer. Med det
mycket höga arbetskraftsdeltagande och den låga arbetslöshet som råder i
Sverige är utrymmet för att öka sysselsättningen med mer än vad som
betydligt mindre än i andra länder.
följer av befolkningsutvecklingen
Nettomigrationen
till Sverige har varierat kraftigt mellan olika år och är
varit
svår att förutsäga. En observation är dock att nettoinvandringen
karaktäriserats
särskilt stor då läget på den svenska arbetsmarknaden
av
relativt låg arbetslöshet och tendenser till brist på arbetskraft, t.ex. 1969 1970, 1976- 1977 samt 1988- 1989.
invandring, dels arbetsInvandringen består av dels flyktingrelaterad
Utvandringen utgörs till största delen av tidigare immikraftsinvandring.
Storleken på nettoinvandringen
är således
granter som återutvandrar.
delvis
olika
faktorer.
resultatet av tre olika llyttströmmar
styrs
som
av
i Flyktinginvandringen
ökade något i mitten på 1970-talet, men låg sedan
relativt konstant fram till 1984 varefter det har skett en kraftig ökning. Av
1988 var drygt 60% flyktingar eller s.k. anknytde 50000 invandrarna
ningsfall, dvs. släktingar till tidigare invandrare. Denna andel steg kraftigt
under 1980-talet och förklarar större delen av den ökade nettoinvandringen.
är naturligtvis mycDen framtida utvecklingen av flyktingströmmama
ket svår att bedöma. Det finns starka skäl som talar för att invandringstrycket mot Västeuropa från andra delar av världen rent allmänt kommer
i Europa beräknas
att vara fortsatt högt eller öka. Befolkningsutvecklingen
samtidigt
tidigare,
bli
långsammare
än
under 1990-talet
som områden
utanför Europa kommer att få en snabb befolkn-ingsutveckling. En fortsatt
väsekonomisk kris i Östeuropa kan också medföra ett invandringstryck
emellertid
för
flyktingströmmen
till
Sverige
spelar
avgörande
roll
En
terut.
asyl i Sverige. Även motsvadet system som reglerar möjligheterna att
länder kan inverka på invandringrande regler i andra llyktingmottagande
en till vårt land, eftersom en förändring hos dessa länder kan påverka hur
stor del av flyktingströmmen
som vänds mot Sverige.
Den högre nivå på flyktinginvandringen
som registrerats det senaste
decenniet kommer sannolikt att bestå under 1990-talet. Under de två
varit mycket hög. Preliminär
senaste åren har dock nettoinvandringen
statistik tyder på att det under 1989 invandrat 45 000 personer fler än vad
som utvandrat, vilket torde vara den näst högsta siffran som någonsin
registrerats. Om man ser på utvecklingen i ett längre tidsperspektiv är det
emellertid inte troligt att flyktingsströmmen
kommer att fortsätta att vara
varje
framöver.
Regeringen
omfattning
år
har dessutom nyligen
denna
av
genomfört en viss skärpning av asylprövningen.
Den höga invandringen i slutet av 1960-talet var till största delen betingad av arbetsmarknadsskäl. Sedan början av 1970-talet är arbetskraftsinvandringen reglerad till att i princip enbart omfatta de nordiska länderna.
Det förefaller som om migrationen mellan de nordiska länderna påverkas
av ekonomiska variabler som dilferenser i reallön och läget på arbetsmark-
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1989 b.. Det kan noteras att den finska invandringen,
naden Lundborg,
betydande
under 1970-talet, i det närmaste halverades under
som var
har därför kommit att betyda
l980-talet. Den nordiska invandringen
mindre under 1980-talet än tidigare.
har SCB gjort ett beräkningsmässigt anI sin befolkningsframskrivning
tagande att nettomigrationen till Sverige under 1990-talet successivt reduceras från en nivå på 20000 personer i början på 1990-talet för att vid
sekelskiftet uppgå till 10000 personer per år. Nettomigrationen
antas
sedan ligga kvar på denna nivå efter sekelskiftet. Med detta antagande
i genomsnitt under 1990-talet att uppgå till
kommer nettoinvandringen
16000 personer per år, vilket kan jämföras med att genomsnittet för de
fyra senaste decennierna är 14000 personer per år.

Den västeuropeiska

integrationen

får begränsad

betydelse

En speciell aspekt på migrationen framöver är vilka effekter som kan följa
på en närmare svensk integration med EG:s arbetsmarknad, vilken bl.a.
in- och utvandring underlätskulle innebära att arbetsmarknadsrelaterad
konsekvenserna för den
Långtidsutredningen
analyseras
till
bilaga
4
l
tas.
svenska arbetsmarknaden av en närmare anknytning till EG:s inre mark1989 a.. Slutsatsen är att dilferenser i arbetslöshetsnivå
nad Lundborg,
melendast i begränsad utsträckning tycks påverka migrationsströmmarna
lan länder med integrerad arbetsmarknad. Erfarenheter visar att regionala
skillnader i arbetslöshet kan kvarstå över längre perioder. En förklaring till
detta är att skillnader i arbetslöshet mellan två länder inte nödvändigtvis
samvarierar med möjligheterna för arbetslösa i ett land med hög arbetslösarbete i ett land med lägre arbetslöshet.
het att
Reglerna för EG:s inre marknad kommer dessutom att innebära en fri
rörlighet för s.k. kontrakterad arbetskraft, dvs. personer som har arbete i
arbetsinflyttningslandet.
Däremot kommer rätten för icke-kontrakterad
kraft, t.ex. arbetslösa utan löfte om arbete, att flytta till ett annat land att
vara begränsad. Detta talar för att det även vid en närmare svensk integration med EG kommer att vara möjligt att i Sverige ha en arbetslöshet som
är avsevärt lägre än den i EG utan att detta i sig leder till en ökad
invandring.
Erfarenheten visar däremot att variationer i efterfrågan på arbetskraft
på en integrerad
har betydligt större effekt på migrationsströmmarna
innebär att ett
har.
Det
arbetsmarknad än vad skillnader i arbetslöshet
samtidigt
snabb
omvärlden
arbetslöshetsnivå
än
land med högre
men
sysselsättningsökning kan förvänta en ökning av invandringen. Likaså har
än i omvärlden en signisnabbare eller långsammare reallöneförändringar
Det är således sannolikt att en ökad
fikant inverkan på nettomigrationen.
brist på arbetskraft i Sverige efter en EG-integration skulle kunna generera
en högre invandring än idag - svenska företag kan då lättare rekrytera
arbetskraft utomlands.
Det skulle kunna finnas en viss risk för att en integrerad arbetsmarknad
för den svenska arbetskraften ger upphov till en undanträngningselfekt
att svenska företag skulle föredra att rekrytera utomlands framför att
vända sig till arbetslösa i Sverige. Enligt bilagan är denna risk dock relativt
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liten. Arbetslösa i Sverige kommer att ha ett konkurrensövertag genom
bättre anpassning till den svenska arbetsmarknaden, språkkunskaper etc.,
varför det krävs ganska stora skillnader i yrkeskunskaper eller erfarenhet
för att utländsk arbetskraft skall föredras. Men en integration kan dock
vad
komma att skärpa kraven på den svenska arbetsmarknadspolitiken
rörlighetsbefrämjande
gäller förmågan att med arbetsmarknadsutbildning,
åtgärder etc. slussa tillbaka arbetslösa till arbetsmarknaden.
Mycket talar således för att det vid en integration med EG kommer att
finnas en ur svensk synvinkel positiv asymmetri, i den meningen att brist
på arbetskraft lättare kommer att kunna pareras med invandring medan
integrationen vid ett sämre läge på arbetsmarknaden inte kommer att
bidra till en högre arbetslöshet. Nu är en sådan utveckling inte odelat
positiv. Brist på arbetskraft har varit en drivkraft för omstrukturering och
Förstärkt av
elfektivisering
av näringslivet. Denna omvandlingsprocess,
den solidariska lönepolitiken, riskerar att försvagas vid en intemationalisering. Svaga och lågproduktiva företag kan överleva längre genom att
rekrytera utomlands.
till Sverige från Europa skall
Utrymmet för en arbetskraftsinvandring
dock inte överskattas. Erfarenheter från EG tyder på att det krävs ganska
stora skillnader i inkomster för att förmå arbetskraften att byta land.
Migrationen mellan EG-ländema har också visat sig vara tämligen begränsad. Av arbetskraften i EG-ländema kommer endast 2% från ett annat
EG-land. Av den svenska arbetskraften kommer ca 4% från de nordiska
länderna. Det är sannolikt framför allt i de fattigare sydeuropeiska länderna det kan finnas en potentiell arbetskraftsreserv.
En gemensam europeisk arbetsmarknad kan också leda till en ökad
i Sverige kan, i
utvandring från Sverige. Den jämnare lönestrukturen
kombination med att Sverige i många avseenden får betraktas som ett litet
land i Europas utkant, generera en utvandring framför allt bland högutbildade. Även om denna flyttström numerärt inte blir så stor kan dess
ekonomiska effekter bli betydande.
Vilka effektema på invandringen av en eventuell EG-integration skulle
är knappast
bli är således osäkert. Några stora befolkningsomilyttningar
sannolika, men vid en god ekonomisk utveckling i Sverige skulle den
jämfört med om
förmodligen bidra till att ge en högre nettoinvandring
integrationsprocessen.
och
säkrare, slutsats
utanför
En
Sverige står
annan,
betydligt
integration
EG
i
högre utsträckvid
med
migrationen
är att
en
ning än idag kommer att vara en faktor att räkna med för företag och i viss
utsträckning

En åldrande

för den ekonomiska politiken.

befolkning

Den totala befolkningen beräknas under 1990-talet växa med 0,3 °/oper år
eller med sammantaget drygt 250000 personer. Av diagram 6.4 framgår
utvecklingen i olika åldersgrupper. Det kan noteras att andelen barn kommer att öka under 1990-talet - som en följd av de höga födelsetalen under
1980-talet. Däremot kommer antalet ungdomar att minska; i början av
och under senare delen 20-24decenniet fr.a. gymnasieungdomama
åringama.

k

Diagram 6.4 Befolkningsutveckling under l990-talet i olika åldersgrupper
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En aspekt på detta som har väckt viss uppmärksamhet är att antalet
personer som träder in på arbetsmarknaden kommer att minska. Enligt
SCB:s framskrivning
kommer antalet 20-24-åringar
att reduceras med
15 % under l990-talet. Arbetskraftens struktur vad gäller t.ex. dess fördelning mellan olika regionala och yrkesmässiga delarbetsmarknader
förändras till stor del genom att inflödet till arbetsmarknaden har en annan
sammansättning än den redan befintliga arbetskraften. Detta underlättas
genom att ungdomsgrupperna har lättare att anpassa sig till Förändringar
på arbetsmarknaden. Ett minskat bruttoinflöde ställer därför högre krav
på rörlighet mellan olika delar av arbetsmarknaden. Ungdomar har dessutom ofta färskare kunskaper från utbildningssystemet och står på det sättet
för en del av kunskapsförnyelsen på arbetsmarknaden. Av detta, men även
av andra skäl, finns det skäl att tro att det kommer att ställas högre krav på
de som är på arbetsmarknaden att förnya sina kunskaper.
Samtidigt blir befolkningen i yrkesverksamma åldrar i genomsnitt äldre
under l990-talet, i takt med att de stora fyrtiotalsgenerationerna
åldras.
Denna utveckling har två sidor. Normalt stiger arbetskraftens produktivitet med åldern genom en ackumulerad yrkeserfarenhet. Å andra sidan
minskar anpassningsförmågan, mätt t.ex. med geografisk eller yrkesmässig
rörlighet, med åldern. Medan ca 30% av 20-24-åringarna
byter jobb
under ett år, är motsvarande andel för arbetskraften i åldrarna 45 -54 år
9% och bland personer över 55 år endast 2 °/0.
Yngre och äldre arbetskraft är således i flera avseenden inte helt "substituerbara och en åldersförskjutning på 1990-talet kommer att medföra nya
krav på t.ex. utbildningssystemet,
men sannolikt också för företagens
organisation när typiska ingångsjobb
blir svårare att tillsätta. De anpass-
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ningsproblem på arbetsmarknaden som kan följa på den demografiska
utvecklingen skall emellertid inte överdrivas. Uttryckt som andel av befolkningen i yrkesverksam ålder kommer 20-24-åringama
att minska
från 12% till 10%, vilket andelsmässigt är en lika stor nedgång som
inträffade mellan 1965 och 1980. Andelen över 55 år kommer att öka från
17% till 20%, vilket bidrar till att höja medelåldern för befolkningen i
från 41 till 42 år. Demografiska
åldrarna 20-64 år, med endast ett år
faktorer kan beräknas reducera den totala rörligheten med ca 10°/0, givet
en konstant rörlighet i varje åldersgrupp, vilket är betydligt mindre än vad
normala konjunkturvariationer
ger upphov till.
Antalet pensionärer kommer att vara i stort sett oförändrat under 1990talet. Däremot blir pensionärerna äldre; antalet personer i åldrarna över
80 år ökar mycket kraftigt. Sammantaget innebär befolkningsutvecklingen
att antalet unga och gamla satt i relation till befolkningen i de yrkesverkår, den s.k. försörjningsbördan,
kommer att
samma åldrarna 20-64
sjunka något under 1990-talet.
Efter sekelskiftet inger den demografiska utvecklingen mer bekymmer.
successivt att
Enligt SCB:s framskrivning
kommer befolkningstillväxten
bli
%
i
genomsnitt
perioden
från
sekelskifoch
endast
0,1
år
under
avta
per
kraftigt
till
pensionärer
relativt
då
fyrtiotalsgeneår
2025.
Andelen
ökar
tet
rationerna börjar pensioneras mellan åren 2005 och 2015. Samtidigt minskar både andelen och antalet personer i de yrkesverksamma åldrarna.
Försörjningsbördan börjar därför stiga igen, särskilt markant efter år 2010.

Diagram 6.5 Andel unga och gamla 1965-2025. Andel av befolkningen i åldrarna
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En annan utveckling av migrationen än den som antagits i huvudalternativet förändrar inte huvuddragen i den bild av befolkningsutvecklingen
som redovisats ovan. SCB har i sin bilaga även räknat med ett alternativ
ligger 10000 personer över huvudaltemadär nivån på nettoinvandringen
efter sekelskiftet
20000
tivet, dvs. en dubbelt så hög nettoinvandring
istället
för
10000.
Befolkningstillväxten
blir
naturligtvis
år
personer per
högre, 0,2% per år istället för 0,1 °/0. Försörjningsbördan
reduceras emellertid bara marginellt i Förhållande till huvudaltemativet
antalet pensionärer uttryckt som andel av befolkningen i yrkesverksamma åldrar blir
ungefär en procentenhet lägre år 2025.

6.4

Arbetskraftens

Arbetskraftsbristen

utveckling
delvis strukturell

De senaste åren har det i delar av den svenska ekonomin rått en uttalad
brist på arbetskraft. Konsekvensen har varit bl.a. vakansproblem inom
den offentliga sektorn, en produktionshämmande
resursbrist inom industrin och snabb löneglidning. Denna arbetskraftsbrist är ett uttryck för att
efterfrågan på arbetskraft generellt är för hög i förhållande till utbudet.
Bristen på arbetskraft kan emellertid också vara ett strukturellt problem
arbetskraften finns i "fel
sektorer. Rekryteringsproblemen
inom offentlig sektor och industri speglar delvis felaktiga relativlöner och låg
rörlighet. Det är således även brister i lönebildning och arbetsmarknadens
funktionssätt som ger upphov till arbetskraftsbrist.
Till bilden hör också den låga produktivitetstillväxten.
Bristen på arbetskraft har vuxit fram under en period då samtidigt utbudet av arbetskraft ökat kraftigt och produktionstillväxten
inte varit särskilt hög. Det är
således inte tillräckligt att studera hur volymen av tillgängliga arbetstimmar utvecklas om man vill bedöma riskerna för att tillgången på arbetskraft kommer att begränsa produktionen
under l990-talet. Man måste
och arbetskraftens yräven se på efterfrågan, produktivitetsutvecklingen
kesmässiga och geografiska sammansättning liksom på lönerelationer.

En stigande

timvolym

under 1980-talet

Utbudet av arbetskraft bestäms dels av befolkningsstorlek
och arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper, dels av genomsnittlig medelarbetstid och frånvaro. Av befolkningen i åldrarna 16-64 år på 5,4 miljoner
personer deltog under 1989 841/2°/0 i arbetskraften. Av dessa var 4,5
miljoner sysselsatta och 61000 arbetslösa. Enligt arbetskraftsundersökningarna uppgick den genomsnittliga normalarbetstiden
för samtliga sysselsatta till 37,6 timmar per vecka. För de anställda var medelarbetstiden
36,6 timmar per vecka. Men frånvaro i form av semester, sjukfrånvaro,
barnledighet m.m. gjorde att den faktiska genomsnittliga arbetstiden för
anställda endast uppgick till knappt 30 timmar per vecka. Till detta skall
läggas ca 80000 personer i åldrarna 65 74 år drygt 9% av befolkningen i
dessa åldrar som deltog i arbetskraften med i genomsnitt ca 23 timmars
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arbete per vecka. Vidare fanns 35000 personer utanför arbetskraften som
latent arbetssökande.
Under 1980-talet ökade arbetskraftsresursema markant. Antalet arbetade timmar har ökat varje år sedan 1981 med i genomsnitt 1,2% per år till
och med 1990. Under 1960-och 1970-talen minskade istället antalet arbetstimmar med ca l/2 °/0per år.
Antalet personer i arbetskraften har visat en annan utveckling. Under
1970-talet växte arbetskraften relativt kraftigt, med drygt 40000 personer
per år räknat på alla åldersgrupper, trots att sänkningen av pensionsåldem
i mitten av 1970-talet kraftigt reducerade antalet äldre i arbetskraften.
Ökningen var långsammare under 1980-talet, särskilt under de första åren
då efterfrågan på arbetskraft var svag. De sista åren på 1980-talet ökade
dock arbetskraften mycket kraftigt. I genomsnitt har arbetskraftstillväxten
det senaste decenniet varit drygt 30000 personer per år eller ungefär i nivå
med l960-talets tillväxt.

Befolkningsutvecklingens

betydelse har ökat

beror på
Den demografiska utvecklingens effekt på arbetskraftsutbudet
både förändringar av befolkningens storlek och sammansättning på åldrar
med olika arbetskraftsdeltagande. I början på 1970-talet kunde nästan hela
hänföras till ökat arbetskraftsdeltagande, medan bearbetskraftstillväxten
folkningsförändringama
under senare delen av 1970-talet svarade för l/4
av arbetskraftens tillväxt. Under 1980-talet har detta varit än mer marmellan 1985 och 1990 kan ca hälften tillkant. Av arbetskraftstillväxten
befolkningsutvecklingen.
skrivas
ökade betydelse för
En viktig förklaring till befolkningsutvecklingens
Desssutom nådarbetskraftsutbudet har varit den högre nettomigrationen.
de de stora ungdomskullarna födda i mitten 1960-talet upp i åldrar med
under 1980-talet, samtidigt som 1940-talets
högt arbetskraftsdeltagande
generationer nådde åldrarna 45 55 år, där arbetskraftsdeltagandet är som
högst, och utflödet av äldre från arbetskraften reducerades. Utvecklingen
sedan 1985 påminner i mycket om den under senare delen av l960-ta1et,
då såväl åldersstruktur som migration bidrog positivt till arbetskraftens
tillväxt.
bedömning
Med Långtidsutredningens
av befolkningsutvecklingen
kommer befolkningen i de yrkesaktiva åldrarna 16-64 år att växa med ca
16000 personer eller med 0,3 °/0 per år under 1990-talet. Tillväxten blir
ungefär lika stor under hela decenniet.
så att befolkningen i åldrar
Förskjutningar
i ålderssammansättningen,
med högt arbetskraftsdeltagande stiger snabbare än genomsnittet, kommer
också under 1990-talets första hälft att ge ett positivt bidrag till arbetskraftens tillväxt. Utan förändringar i arbetskraftsdeltagandet skulle arbetskraften under första hälften av decenniet växa med 22 000 personer per år.
bidrag till denna ökning har då beräknats till 12000
Nettoinvandringens
personer per år.
Under andra hälften av 1990-talet kommer förändringar i befolkningsstrukturen att bidra negativt till arbetskraften, samtidigt som migrationens
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till arbetskraftstillväxten
bidrag minskar. Befolkningsbidraget
därmed bli halverat till 11000 personer per år.

Arbetskraftsdeltagandet

beräknas

ökar långsammare

stigit så gott som
Sedan mitten av 1960-talet har arbetskraftsdeltagandet
varje år. År 1965 stod knappt 30 °/0 av befolkningen i åldrarna 16-64 år
utanför arbetskraften. 1990 beräknas den andelen vara 15 %. Det kan dock
vara värt att notera att om även åldersgruppema över 64 år inkluderas är
uppgången mindre dramatisk. Detta hänger samman med att arbetskraftsdeltagandet i denna åldersgrupp har minskat till följd av sänkt pensionsålder. För åldersgruppen 16-74 år har arbetskraftsdeltagandet ökat med 8
procentenheter och är idag ca 74 °/o. I jämförelse med andra industriländer
intar Sverige, jämte Norge och Danmark, en särställning. Bland OECDländerna är det genomsnittliga arbetskraftsdeltagandet fortfarande ungefär
på den nivå det var i Sverige för 25 år sedan.
Det högre arbetskraftsdeltagandet beror helt på att kvinnorna förvärvsarbetar i allt högre utsträckning. Den kraftiga uppgång som skett från
år deltog i arbetskraften, till dagens
1965, då 53% av kvinnorna 16-64
nivå på 82% är kanske den mest betydelsefulla förändringen av det svenska samhället under efterkrigstiden. Under 1970-talet ökade antalet kvinnor i arbetskraften med mer än 400000 personer. Uppgången i andelen
förvärvsarbetande kvinnor motsvarade i stort sett hela arbetskraftens tillväxt under detta decennium. Under 1980-talet har kvinnornas AK-tal ökat
betydligt långsammare än under 1970-talet. Undantaget är de äldsta åldersgruppema, vilket återspeglar att äldre generationer med ett lägre arbetskraftsdeltagande successivt lämnar yrkesaktiva åldrar medan yngre
generationer med högt arbetskraftsdeltagande kommer upp i högre åldrar.
Betydelsen för arbetskraftsutbudet av kvinnornas stigande AK-tal klingar
därmed successivt av. Endast ungefär en tredjdel av de senaste årens
arbetskraftstillväxt
kan tillskrivas en uppgång i kvinnornas förvärvsfrekvens.
Det stigande kvinnliga förvärvsdeltagandet kan relativt väl förklaras av
förändringar i de ekonomiska motiven för förvärvsarbete bland gifta eller
sammanboende kvinnor. 1971 års särbeskattningsreform reducerade marginalskatten radikalt för hemarbetande kvinnor och speciellt för deltidsarbete. Det blev därför ekonomiskt fördelaktigt med en omfördelning av
arbetskraftsutbudet
mellan makarna i ett hushåll. Denna tendens understöddes av att marginalskatterna under 1970-talet steg kraftigt för heltidsarbetande, vilket vidgade gapet gentemot den marginalskatt som träffade
arbete på deltid. Därtill byggdes den subventionerade kommunala barnomsorgen ut i relativt snabb takt. I och med skatteomläggningen 19831985 bromsades ökningen av marginalelfekterna för heltidsarbetande. Se
Sundström, 1987, för en analys av det kvinnliga deltidsarbetets utveckling
och bestämningsfaktorer.
Skillnaden mellan kvinnornas och männens arbetskraftsdeltagande uppgår nu till drygt fyra procentenheter, jämfört med 40 procentenheter 1965.
Det lägre arbetskraftsdeltagandet för kvinnor faller helt på bamfamiljema.
Bland föräldrar till barn under 7 år är skillnaden i arbetskraftsdeltagande
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Tabell 6.1 Arbetskraftsdeltagande
i olika åldersgrupper
Procent
1970

1980

1989

1995

2000

16- 19 år
män
kvinnor

52,8
50,8

52,2
53,3

48,1
51,3

45,0
48,0

45,0
48,0

20-24 år
män
kvinnor

76,5
65,1

84,2
81,9

85,0
82,0

85,0
82,0

85,0
82,0

25 - 54 år
män
kvinnor

94,8
64,2

95,4
82,9

95,1
91,0

95,0
93,3

95,0
95,0

55- 59 år
män
kvinnor

90,8
52,8

87,7
68,8

87,0
78,6

86,0
83,0

87,0
87,0

60- 64 år
män
kvinnor

79,5
35,8

69,0
41,0

62,6
50,7

63,1
55,0

65,0
60,0

65 - 74 år
män
kvinnor

28,9
8,7

14,2
3,7

13,5
5,8

14,5
6,8

16,0
8,0

Totalt

66,7

71,5

74,3

76,5

78,2

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

mellan män och kvinnor ca 10 procentenheter. Det finns flera skäl att tro
att denna skillnad kommer att reduceras genom att allt fler kvinnor
stannar kvar i arbetskraften under småbamsåren. Förlängningen av föräldraledigheten och en utbyggd barnomsorg under förutsättning att nuvarande problem med personalrekrytering etc. löses gör det lättare att behålla kontakten med arbetsmarknaden.
Den i år inledda skatterefonnen ger inga entydiga effekter på kvinnornas
förvärvsdeltagande. Å ena sidan medför sänkta marginalskatter en stimulans till ökat arbetskraftsdeltagande. Men samtidigt innebär en utjämning
av marginalskatten mellan makar att det kan bli ekonomiskt fördelaktigt
att omfördela den arbetstid som hushållet bjuder ut på marknaden så att
den oftast högre avlönade mannen ökar sin arbetstid medan kvinnan
reducerar sin. Det är emellertid knappast sannolikt att denna tendens
kommer att bli så stark att andelen kvinnor som står helt utanför arbetskraften ökar i någon nämnvärd omfattning.
för 1990-talet har antagits att den trendmässiga
I arbetskraftskalkylen
uppgången av kvinnornas arbetskraftsdeltagande fortsätter så att differensen mellan kvinnors och mäns förvärvsfrekvens har försvunnit vid sekelskiftet. Detta innebär att en stigande kvinnlig förvärvsfrekvens ger ett
tillskott till arbetskraften på ca 8000 personer per år. Den "arbetskraftsreserv som de vuxna kvinnorna tidigare har utgjort kommer således
att vara i det närmaste uttömd under l990-talet.
Under 1980-talet reducerades arbetskraftsdeltagandet bland ungdomar i
åldrarna 16-19 år från 53% till 47 °/0. Detta kan förklaras dels av en
växande andel ungdomar i gymnasieskolan, dels av en svagare arbetsmarknad för denna grupp, särskilt i början av 1980-talet. I och med att alla
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linjer i gymnasieskolan nu görs treåriga kommer arbetskraftsdeltagandet
bland ungdomarna i åldrarna 16- 19 år att ytterligare reduceras de närmaste åren.
I gruppen 20-24 år har arbetskraftsdeltagandet stabiliserats strax över
80 % under 1980-talet. Ett minskat inflöde av yngre gör att arbetsmarknaden för denna åldersgrupp under 1990-talet kan komma att bli förhållandevis god. Detta talar för ett ökat arbetskraftsdeltagande. Å andra sidan
talar mycket för att kraven på högre utbildning kommer att öka, samtidigt
som skattereformen kan bidra till att höja den enskildes avkastning på
har dessa tendenser antagits ta ut
högre utbildning. l arbetskraftskalkylen
varandra.
Mot bakgrund av de senaste årens brist på arbetskraft har utformningen
av pensionssystemen fått ökad aktualitet. Under senare delen av 1980från en nivå runt 45000 personer
talet steg antalet förtidspensioneringar
per år under perioden 1974- 1983 till 54000 under 1988. Sedan 1976, då
den allmänna pensionsåldern sänktes till 65 år, har gruppen som står
utanför arbetskraften på grund av hel förtidspension vuxit med 20% till
280000 personer. I åldrarna mellan 55 och 64 år är idag ca 30% helt
förtidspensionerade mot 20% 1976. Denna uppgång faller till mycket stor
del på kvinnorna - ungefär tre fjärdedelar av ökningen i förtidspensioneringarna sedan 1980 avser kvinnor och antalet kvinnor som förtidspensioneras är nu fler än antalet män. Förklaringen till detta ligger sannolikt till
stor del i uppgången i det kvinnliga förvärvsdeltagandet under l970-talet.
De äldre förvärvsarbetande kvinnorna blir allt fler och de utsätts i högre
grad än tidigare för samma arbetsmiljö som männen.
Diagram 6.6 Arbetskraftsdeltagandebland män 1965och 1988. Män i åldrarna 4575 år
Procent
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Källa: Statistiska centralbyrån AKU.
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För männens del har den ökade förtidspensioneringen
gett utslag i
sjunkande arbetskraftsdeltagande i de äldre åldersgruppema. Skillnaden i
arbetskraftsdeltagande bland 50-åriga respektive 64-åriga män uppgår idag
till över 40 procentenheter, medan motsvarande differens för tjugo år
sedan var drygt 20 procentenheter, se diagram 6.6. Det bör dock noteras
att männens AK-tal i denna åldersgrupp trendmässigt har minskat under
en längre period sedan l960-talet. Nedgången under 1980-ta1et vari själva
verket mindre än tidigare. Kvinnornas AK-tal har, trots uppgången i
förtidspensioner, stigit och helt kompenserat männens nedgång. Sammantaget är det därför en större andel i dessa åldersgrupper som är i arbete idag
än tidigare. Det kan även noteras att såväl det manliga som kvinnliga
arbetskraftsdeltagandet i dessa åldrar är högt jämfört med andra länder.
Den ökade utslagningen från arbetslivet har lett till en omfattande
diskussion om arbetsmiljön,
sjuk- och arbetsskadeförsäkringssystemets
roll m.m. Det har lagts fram en rad förslag till åtgärder, bl.a. från rehabiliteringsutredningen,
med syfte att stimulera till en förbättrad arbetsmiljö
och att med aktiva rehabiliteringsåtgärder
underlätta för sjukskrivna eller
arbetsskadade att återgå till arbete. De åtgärder som diskuteras är bl.a. att
öka arbetsgivarens kostnadsansvar för sjukfrånvaro och arbetsskador för
att på det sättet ge ekonomiska motiv att förbättra arbetsmiljön samt
förstärka sambandet mellan socialförsäkringen och aktiva rehabiliteringsåtgärder.
Även om det i dagsläget inte är klart vilka konkreta åtgärder
som
kommer att vidtas bör man ändå kunna räkna med att inflödet till förtidspension så småningom kommer att reduceras. Som en grov indikation på
vilken potential det kan finnas för den typen av åtgärder kan nämnas att
den nedgång i männens arbetskraftsdeltagande som skett sedan mitten på
1960-talet motsvarar drygt 40000 personer. En återgång till den förtidspensioneringsfrekvens som rådde på 1960-talet skulle således kunna ge ett
tillskott till arbetskraften som, om även kvinnorna räknas med, uppgår till
i storleksordningen
75000 personer eller nära 2% av arbetskraften. I
prognosen har emellertid gjorts en mer försiktig bedömning och antagits
under senare delen av 1990-talet reduceras till
att förtidspensioneringen
den nivå den hade i början av l980-talet.
Älderspensionärerna utgör en potentiell arbetskraftsreserv. Studier visar
att varje ny generation av t.ex. 70-åringar uppvisar en successivt allt bättre
fysisk och mental hälsa. Efter sänkningen av pensionsåldem har dock
andelen av pensionärerna i åldrarna 65-74 år som ingår i arbetskraften
legat runt 7-9%.
En nedgång i början på l980-talet och en lika stor
uppgång under senare delen av decenniet tyder på en viss känslighet för
läget på arbetsmarknaden.
Nu tyder dock några undersökningar på att potentialen för ett ökat
arbetskraftsutbud inte är så stor. I en attitydundersökning
1984 och 1986
Björklund,
1989 var det endast ca 7% som ville fortsätta arbeta efter
uppnådd pensionsålder även om det innebar högre pension. Man skall då
hålla i minnet att skatte- och bidragssystemet i många fall gav mycket stora
marginalelfekter,
varför det ekonomiska utbytet av att arbeta efter pensionsåldem för den som hade pension var mycket ringa. Detta påverkade
rimligen attityden till att arbeta efter pensionen. Dessa marginaleffekter
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har senare reducerats och den pågående reformeringen av skattesystemet
kommer att medföra ytterligare reduktioner i det avseendet. Mot den
bakgrunden förefaller det inte orimligt att räkna med en viss uppgång av
arbetskraftsdeltagandet bland pensionärerna under loppet av 1990-talet.
och förändringar i arSammantaget beräknas befolkningsförändringar
arbetskraften
tillväxt
betskraftsdeltagande ge en
som under första hälfav
0,7%
eller
30000
1990-talet
är runt
per år. Under senare
personer
ten av
minska
till ca 0,4% per
arbetskraftstillväxten
beräknas
1990-talet
delen av
antagandet
återspeglar
framför
allt
vilket
18000
om en
eller
år
personer,
lägre immigration.

Arbetstiden

den kritiska

faktorn under 1990-talet

1970-talets snabba tillväxt av arbetskraften motverkades helt av en minskad arbetstid. Räknat per sysselsatt minskade medelarbetstiden med 13%
och antalet arbetstimmar sjönk därför med ca 5 1/2 %. Nedgången var till
förkortningen av
största delen följden av lagstiftade arbetstidsreforrner
1978
semesterförlängningen
samt utökade
arbetsveckan 1971 och 1973,
bideltidsarbetande
andelen
ökande
möjligheter till tjänstledighet. Den
arbetstiden
genomsnittliga
den
på
var
drog också, men effekten därav
Detta visar sig även
betydligt mindre än effekten av arbetstidsreformerna.
i att reduktionen av den genomsnittliga arbetstiden relativt sett var ungefär lika stor for män som för kvinnor. Nedgången av den totala timvolykraftiga ökningen av antalet
men faller därför helt på männen, medan den
kvinnor på arbetsmarknaden medförde att kvinnornas totala arbetsvolym,
trots den sänkta arbetstiden, steg med nära 10%.
Som framgick av kapitel 3 inträffade i början på 1980-talet ett trendbrott i arbetstidemas utveckling. Sedan 1981 har medelarbetstiden per
sysselsatt stigit varje år med i genomsnitt knappt 1/2 %. Tillsammans med
sysselsättningsökningen har det resulterat i en tillväxt av antalet arbetade
timmar med ca 10°/0. Det är framför allt kvinnornas arbetstider som har
stigit snabbt eller med nära l
per år. Utvecklingen mot en arbetsmarkför
allt
större del av arbetsvolymen har därmed
nad där kvinnorna står
en
Utvecklingen
ytterligare accentuerats.
av den kvinnliga förvärvsfrekvenbild.
Mätt i timmar har nämligen
rättvisande
därför
inte
en
sen ger
kvinnornas bidrag till arbetskraften ökat mer än dubbelt så snabbt under
1980-talet som under 1970-talet. Men eftersom även männens arbetstider
har stigit under l980-talet, så är uppgången i kvinnornas andel av den
totala timvolymen ungefär lika stor under båda decennierna.
I kapitel 3 diskuterades några tänkbara orsaker till den stigande medelarbetstiden under l980-talet. Oavsett vilken av dessa som varit mest
betydelsefull är det sannolikt att effekten klingar av de första åren på 1990talet. Det är dessutom rimligt att anta att vid oförändrade skatteförhållanden och en reallönetillväxt kommer den traditionella avvägningen mellan
ökad konsumtion och ökad fritid att så småningom ta sig uttryck i önskemål om kortare arbetstid.
gäller sjukEn osäker faktor för den framtida arbetstidsutvecklingen
l980-talet.
kraftigt
under
ökat
sjukdagar
har
frånvaron. Antalet ersatta
sjuktalet
uppgång
motsvarar
en redukTotalt handlar det om en
som
av
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tion av arbetstidsvolymen
med ca l 1/2 °/o. Nu kan emellertid sjuktalets
förändring inte helt tolkas som ett bortfall av arbetstimmar bland de
sysselsatta. En inte ringa del av sjuktalsökningen beror sannolikt på att
grupper som löper hög risk att bli sjuka haft lättare att komma in på
arbetsmarknaden under 1980-talet. Det kan noteras att arbetskraftsundersökningarna, som har ett annat mått på sjukfrånvaro, visar en uppgång
som är mindre än hälften av sjuktalets. I kalkylema för 1900-talet har
antagits att sjukfrånvaron inte fortsätter öka.
Under åren 1990- 1993 kommer medelarbetstiden att reduceras genom
att dels rätten till betald föräldraledighet förlängs till 18 månader under
åren 1989-1991,
dels en lagstadgad sjätte semestervecka införs under
åren 1991 1993. Sammantaget beräknas dessa reformer öka frånvaron i
en omfattning som motsvarar en reduktion av timvolymen på 2,5%. Det
innebär att hela två tredjedelar av den arbetstidsökning som skedde under
perioden 1981-1988 tas tillbaka.
Dessa båda reformer tillsammans med en långsammare underliggande
utveckling av arbetstidema innebär en ganska kraftig reduktion av medelarbetstiden per sysselsatt under de första åren på 1990-talet. Nu beräknas
ökningen av antalet personer i arbetskraften kompensera den reduktion av
medelarbetstiden som följer av reformema. Därför sjunker inte utbudet av
timmar. Men det är likväl ett markant trendbrott vad gäller tillgången på
arbetskraft. Efter 1993 väntas medelarbetstiden öka marginellt.
Då har emellertid inte hänsyn tagits till skattereforrnen vars andra steg
antas träda i kraft 1991 och som medför att marginalskattema på arbetsinkomster reduceras kraftigt. Skattereformens effekter på bl.a. utbudet av
arbetskraft diskuterades i föregående kapitel. Slutsatsen var att skattereformen bör innebära en inte obetydlig stimulans av arbetskraftsutbudet,
men att det råder stor osäkerhet om storleksordningen. Den långsiktiga
effekten uppskattas till ca 4% på den totala volymen arbetstimmar. En
effekt av den storleksordningen innebär att arbetstiden per sysselsatt under 1990-talet kan komma att fortsätta stiga i samma takt som under 1980talet.

Tabell 6.2 Befolknings- och arbetskraftstillvâxt
Årlig procentuell förändring
19701980
Befolkning
- totalt
- 16- 64 år
- 25 - 59 är
Arbetskraft
effekt av
- varav
befolkningsförändring
- effekt av ökat
arbetskraftsdeltagande
Medelarbetstid
Timvolym

19801990

19901995

19952000

0,29
0,07
0,36

0,25
0,31
0,47

0,33
0,30
0,92

0,27
0,27
0,52

1,0

0,7

0,7

0,4

0,1

0,4

0,5

0,2

0,9

0,3

0,2

0,2

- 1,3
-0,5

0,4

0,0

0,3

1,0

0,7

0,7

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
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Diagram 6.7 Antal arbetadetimmar 1963-2025
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Källa: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
och
Med de olika antaganden om befolkning, arbetskraftsdeltagande
potentiella
redovisats
kommer
det
arbetsmedelarbetstider
som
ovan
kraftsutbudet att växa med drygt l/2
per år under 1990-talet.

Svagare arbetskraftstillväxt

efter sekelskiftet.

Vid sekelskiftet kommer enligt prognosen kvinnornas arbetskraftsdeltagande att vara lika med männens, större delen av anpassningen av arbetstidema till förändrade Skatteregler kommer att ha ägt rum och befolkningstillväxten i yrkesaktiva åldrar blir betydligt långsammare. Det mesta talar
därför för att utrymmet för en tillväxt av arbetskraften kommer att vara
befolkningsutveckling
och oförstarkt begränsat. Med huvudaltemativets
ändrade arbetstider kommer den tillgängliga arbetskraften räknat i timmar
att minska med 0,1 -0,2 % per år under hela perioden fram till år 2025.
Det finns naturligtvis en del faktorer som kan medföra att utvecklingen
blir annorlunda. Invandringen kan komma att bli både högre och lägre än
10000 fler nettoräknat med. SCB:s högmigrationsaltemativ
vad
invandrare per år - skulle innebära att arbetskraften växer 0,2 % snabbare
Timvolymen skulle då ackumulerat
per år jämfört med huvudaltemativet.
bli 6% större år 2025.
Ålderspensionärernas

arbetskraftsdeltagande
är en annan faktor som
kan ge en något annorlunda utveckling. När de stora fyrtiotalsgenerationerna uppnår pensionsålder runt år 2010 kommer dessa att ha betydligt
bättre medicinska förutsättningar att arbeta än dagens 65-åringar, samtidigt som mycket talar för att det kommer att finnas en efterfrågan på deras
arbetskraft. Som framgår bl.a. av diagram 6.6 har arbetsdeltagandet bland
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ålderspensionärer varit markant högre än vad det är idag. En återgång till
1960-talets arbetskraftsdeltagande
bland ålderspensionärer skulle ge ett
tillskott till arbetskraften motsvarande 3 -4%.
Arbetstidema
har i beräkningarna av hur arbetskraftspotentialen
utvecklas efter sekelskiftet antagits vara oförändrade. Detta är inte att betrakta som en prognos utan ett antagande i kalkylen av det potentiella
arbetskraftsutbudet.
En förkortning av arbetstiden är
ett sätt att tillgodogöra sig den ekonomiska tillväxten. Även om arbetstidema har stigit
under 1980-talet och förväntas göra så även under 1990-talet främst till
följd av skattereformen, är den långsiktiga trenden negativ. En utveckling
av årsarbetstiden per sysselsatt enligt en långsiktig trend skulle medföra en
nedgång av arbetstiden med mer än en halv procent per år. Bilden blir
emellertid en annan om arbetstiden istället relateras till befolkningen,
vilket framgår av bilaga
En trendmässig utveckling av arbetstimmar per
invånare skulle medföra en nedgång av arbetstiden med ca 0,2
per år
efter sekelskiftet.

6.5

Investeringar

Förväntad

lönsamhet

och

kapitalstock

avgörande

Investeringarna
i den offentliga sektorn behandlas i kapitel
l detta
avsnitt koncentreras diskussionen till investeringarna i näringslivet.
Hur stora investeringarna blir är beroende av de förväntade nettointäktema i förhållande till kostnaderna för att genomföra investeringarna. Den
framtida lönsamheten beror av faktorer som den förväntade reala löneoch ränteutvecklingen samt produktivitetstillväxten.
Investeringarna är också beroende av hur snabbt produktionen beräknas
växa. När ett företag planerar att öka sin produktion
utöver vad den
tillgängliga kapaciteten medger, innebär det samtidigt att företagen avser
att genomföra investeringar som ökar kapitalstocken.
På aggregerad nivå kan investeringsutvecklingen
antas vara bestämd av
värdet av den existerande kapitalstocken i förhållande till dess återanskatfningsvärde priset på maskiner och byggnader:
Kapitalstockens värde
bestäms av de förväntade framtida nettointäktema
efter investeringsutgifter och kostnader för den löpande produktionen.
I princip speglas
marknadens bedömning av kapitalstockens värde i aktiekurserna. Om de
överstiger återanskaffningskostnadema
tenderar investeringarna att öka.
Värdet idag av framtida intäkter beror även på räntenivån och på den
risk som är förknippad med att den framtida avkastningen inte är känd.
Den genomsnittliga riskpremien, dvs. den genomsnittliga avkastning utöver penningmarknadsräntan
som placcrare kräver för att hålla svenska
företags aktier, har under den senaste femtioårsperioden
legat på nivån
8-9%
naturligtvis med kraftiga årliga variationer De Ridder, 1989.
Vid en ränta på ca 13 %, skulle det alltså krävas en förväntad avkastning på
i genomsnitt 21 -22 °/o för att det skall vara lönsamt att genomföra nya
investeringsprojekt.
I diagram 6.8 redovisas räntabilitet på existerande kapitel i tillverk-

7 Denna relation kallas i
litteraturen för "Tobins q".
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Diagram 6.8 Räntabilitet på materiellt kapital i tillverkningsindustrin samt realränta
1963- 2000
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Anm.: Bedömningen av perioden 1990- 1995 baseraspå den s.k. modellkalkylen i
kapitel
Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
ningsindustrin under perioden 1963- 1988. Vidare redovisas den bedömning som gjorts för 1990-talet. Räntabiliteten är beräknad som bruttovinsten i förhållande till kapitalstocken maskiner och byggnader i tillverkningsindustrin. Det framgår av diagrammet att räntabiliteten var lägre än
1976- 1983, den var t.o.m. negativ
realräntan på industriobligationer
under slutet av 1970-ta1et. Under denna period var också investeringsnivån mycket låg. De senaste åren har dock relationen mellan räntabilitet
och realränta varit förhållandevis "normal" ur ett historiskt perspektiv.
Det är den förväntade lönsamheten som är avgörande för investeringsutvecklingen. Höga historiska vinster bidrar till ökade investeringar huvudsakligen därför att de påverkar Förväntningarna om framtida vinster.
Den positiva effekt på investeringarna som vinstuppgángen efter devalveringarna 1981 och 1982 skapade har därför sannolikt - särskilt under
senare år - motverkats av en osäkerhet om hur länge den högre vinstnivån skulle kunna bestå.
Den nivå på vinsterna som gällt under senare år bedöms vara tillräcklig
under l990-talet. Under
för att få till stånd en god investeringstillväxt
början av 1990-talet finns det emellertid en risk för att lönsamheten kan
komma att minska, vilket kan förväntas leda till ett fall i investeringarna,
se kapitel
Ökad produktion

innebär

högre investeringar.

Vid givna kapitalkostnader
är den önskade kapitalstocken beroende av
En högre produktion innebär i prinden planerade produktionsvolymen.
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Diagram 6.9 Investeringar i näringslivet exkl. bostäder som andel av BNP
1950- 2000
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Anm.: Bedömningen av perioden 1990- l995 baseraspå den s.k. modellkalkylen i
kapitel
Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
cip att kapitalstocken ökar proportionellt
Man
mot produktionsökningen.
kan också konstatera att relationen mellan kapitalstock och produktionsvolym den s.k. kapitalkvoten
är tämligen konstant. Under perioden
1963- 1988 har kapitalkvoten stadigt legat mellan 1,7 och 2,2.
Vid en viss tidpunkt är emellertid normalt inte kapitalstocken avpassad
så att den överenstämmer med den önskade. Investeringar kräver tid och
planering. En snabb uppgång i den förväntade lönsamheten tenderar därför att på kort sikt huvudsakligen öka produktionen.
Först med en viss
eftersläpning ökar investeringarna. Detta gäller naturligtvis speciellt om
företaget i utgångsläget har outnyttjad kapacitet.
Detta mönster var tydligt under perioden efter devalveringama, vilket
framgår av kapitel
Den ökade internationella
efterfrågan på svenska
produkter medförde till en början en produktionstillväxt.
Först 19841985 ökade investeringarna i någon större omfattning. Idag producerar
emellertid en mycket stor del av näringslivet vid full kapacitet. Det innebär att produktionstillväxten
under det närmaste decenniet bör motsvaras
av en proportionell ökning i kapitalstocken.
I kapitel l0 redovisas scenarier för utvecklingen under 1990-talet som
helhet. De bedömningar som där görs av den totala produktiviteten
och av
dess fördelning på sektorer är gjorda under förutsättning att löner och
kapitalkostnader utvecklas på ett sådant sätt att företagen finner det lönsamt att investera i tillräcklig utsträckning. I diagram 6.9 redovisas investeringarna i näringslivet uttryckt som andel av BNP under perioden
1963-1988 och beräkningarna för 1990-talet

3 Den genomsnittliga investeringstillväxten beror
under dessaantaganden
på investerings- och kapitalkvoten i utgångsläget,
deprecieringstaktenoch
produktionstillväxten.
Kapitalkvoten blir, beräknad på detta sätt, konstant.
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6.6

Produktivitetens

tillväxt

brukar anses bero av bl. a. ökade kunskaper,
Arbetskraftens produktivitet
och
Förbättrad resursanvändning, ett ökat utnyttjande av stordriftsfördelar
kapitalstockens storlek.
Flertalet studier tyder på att ökade kunskaper är den viktigaste faktomF
Utbildning och forskning är alltså väsentliga Förutsättningar för en snabb
tillväxt. Bättre kunskaper ger möjlighet att Förbättra kvalitén på det realkapital som används i produktionen samtidigt som arbetskraften produktivitet ökar.
Kunskapernas roll i tillväxtprocessen har rönt ökad uppmärksamhet i
ekonomisk forskning på senare tid.° En bärande tankegång i denna litteratur är att investeringar och utnyttjande av nytt kapital producerar kunskap. Denna är viktig inte bara för Företaget självt, utan även för kunskapsnivån i samhället som helhet.
Det finns då en risk för att investeringsnivån blir alltför låg. Det sammanhänger med att företagen när de fattar investeringsbeslut enbart kan
förväntas ta hänsyn till hur de egna vinsterna påverkas. Eventuella positiva effekter på kunskapsnivån i samhället som helhet har de ingen anledning att beakta.
En stor del av den teknologi som introduceras kommer ursprungligen
från utlandet. Sverige är en i sammanhanget liten nation, varför teknisk
utveckling i utlandet är betydelsefull. Men även för att tillämpa ny teknologi inom landet krävs en hög kunskapsnivå.
Likaså spelar kunskapsnivån en viktig roll För den svenska ekonomins
komparativa fördelar. En hög kunskapsnivå gör det möjligt att specialisera
är hög och möjlighesig på verksamheter där tillväxten i produktiviteten
terna goda att skapa växande inkomster.
är naturligtvis svår att bedöma.
Den framtida kunskapsutvecklingen
Möjligheter till nya tekniska genombrott saknas säkerligen inte. Kunskakommunikationer
perna inom områden som materialteknik supraledare,
datorisering
och bioteknik har ökat. Dessa ökade kunskaper bör kunna
Som påpekades i kapitel 4
mogna ut och resultera i högre produktivitet.
kan detta emellertid ta relativt lång tid.
kan också komma till stånd via en förbättrad
Tillväxt i produktiviteten
Tänkbara Förklaringar
till nedgångeni produktivitetstillväxten i industriländerna diskuteras i kapitel Där görs också en
bedömning av den framtida produktivitetstillväxten i OECD-ländema.
5 Se exempelvis Denisons
1974 studie där nästan
två tredjedelar av tillväxten i faktorproduktiviteten i USA hänförs till
ökade kunskaper.
" En översiktlig presentation av forskningen kring
s.k. "endogen tillväxt"
Finnsi Krusell 1988.

resursanvändning genom en omfördelning av resurser till ändamål med
Det gäller såväl ett bättre utnyttjande av exempelvis
högre produktivitet.
arbetskraft inom Företag som mellan Företag och branscher. Typiska övernär
flyttningsvinster
av detta slag har uppstått under industrialiseringen
resurser flyttats över från jordbruket till industrin. I dag flyttas resurser
som privat och offentsnarare till sektorer med lägre produktivitetstillväxt
lig tjänsteproduktion.
Marknadernas funktionssätt och flexibilitet avgör om och hur en anpassning till nya förhållanden kommer till stånd. Dåligt fungerande marknader
kan bromsa de produktivitetsvinster
som är möjliga att uppnå via en
Som diskuterades i kapitel 4 har många
Förbättrad resursanvändning.
under 1980-talet vidtagit en rad åtgärliksom Sverige
industriländer
Exempel på sådana
der för att förbättra marknademas funktionssätt.
åtgärder är skattereforrner och avregleringar av viktiga marknader. Det
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talar för en förhållandevis god produktivitetsutveckling
under 1990-talet.
Produktionen av många varor och tjänster kännetecknas av stordriftsfördelar. Det är ofta möjligt att minska användningen av arbetskraft och
kapital per producerad enhet genom att producera långa serier. Även fasta
kostnader för Företagsledning, forskning och utveckling kan fördelas på
fler produkter och därmed ge upphov till stordriftsfördelar.
I samband
med EG-integrationen
bör möjligheterna att ta tillvara stordriftsfördelar
öka, se vidare kapitel ll.
l avsnitt 6.2 konstaterades att arbetskraftens produktivitet
växer till
följd av dels faktorproduktivitetens
utveckling, dels att insatsen av kapital
stiger.
per arbetad timme dvs. kapitalintensiteten
Den långsamma efterfrågetillväxt
och lönsamhetskris som följde på
oljekrisen 1973- 1974 medförde en lägre investeringstillväxt
under slutet
av 1970-talet och början av 1980-talet. Därför växte också kapitalintensiteten långsamt under denna period.
Den högre investeringsaktiviteten
under senare år torde ge ett positivt
bidrag till produktivitetstillväxten
under 1990-talet. Tidigare konstaterades emellertid att arbetskraften i Sverige bedöms öka relativt snabbt under
1990-talet
med drygt 0,7 % per år. Det krävs därför en hög investeringsnivå för att inte en långsam ökning av kapitalintensiteten
skall dra ned
produktivitetens
tillväxttakt.
Med de beräknade höga investeringarna under 1990-talet växer emellertid kapitalintensiteten
fram till år 2000 med i
genomsnitt 0,8 % årligen, vilket är relativt snabbt i ett historiskt perspektiv.

Diagram 6.10 Arbetsproduktiviteten i näringslivet exkl. bostäder 1963- 1988,
uppdelad i bidrag från faktorproduktivitet och kapitalintensitet
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Källa: Statistiska centralbyrån, finansdepartementet och Hansson,B. 1989, Construction of Swedish Capital Stocks, Economic Studies 1989:2, nationalekonomiska
institutionen vid Uppsala universitet.
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är en mycket svår
Att bedöma den framtida produktivitetstillväxten
En orsak är att det
uppgift
det framgår också av diskussionen i kapitel
mäts har stora brister.
sätt på vilket produktiviteten
Det finns ett antal faktorer - den teknologiska utvecklingen, strukturella reformer, en hög investeringsnivå och ökade möjligheter till stordriftsfördelar i EG-integrationens kölvatten - som talar för en förhållandevis
både i industrilandsgruppen
optimistisk syn på produktivitetsutvecklingen
i Sverige
produktivitetstillväxten
Samtidigt
har
i
Sverige.
och
helhet
som
under de senaste åren varit mycket låg. Mot denna bakgrund används i de
kommande bedömningarna av den svenska ekonomins utveckling under
i näringslivet växer med 1,8 %
l990-talet antagandet att produktiviteten
per år. Det motsvarar den genomsnittliga årliga produktivitetstillväxten
under åren 1974- 1988. I ett par scenarier i kapitel lO belyses effekterna
av andra produktivitetsantaganden.
under historisDiagram 6.10 visar arbetskraftens produktivitetstillväxt
ka perioder och den tillväxt som beräknas kunna realiseras under 1990talet. Med de antaganden som gjorts om arbetskraftens produktivitetstillblir tillväxten i faktorproduktiviteväxt och om investeringsutvecklingen,
för
1,4%
under perioden 1974-1988
jämfört
med
ten ca l°/0 per år,
helhet.
näringslivet som

6.7

Sammanfattning

-och

slutsatser

bedöms växa med 0,7% per år under
Det potentiella arbetskraftsutbudet
l990-talet. Bakom denna utveckling ligger bl.a. en fortsatt nettoinvandring och stigande arbetskraftsdeltagande.
positiva effekter på arbetskraftsDe sänkta marginalskatterna väntas
samt
utbudet, medan den planerade förlängningen av föräldraförsäkringen
införandet av en sjätte semestervecka verkar i motsatt riktning. Sammantaget väntas medelarbetstiden stiga i samma takt som under l980-talet.
Efter sekelskiftet är utvecklingen mer bekymmersam. Befolkningstillväxten avtar, anpassningen till skattereformen har ägt rum och den kvinnliga arbetskraftsreserven är i princip uttömd. Utrymmet för en tillväxt av
kommer således att vara starkt begränsat.
Lönsamheten i näringslivet har en avgörande inverkan på investeringsutvecklingen. Under de första åren av l990-talet bedöms lönsamheten
Den gefalla något, vilket medför en långsammare investeringstillväxt.
under l990-talet bedöms emellertid bli
nomsnittliga investeringsnivån
förhållandevis hög. Investeringarna i näringslivet exklusive bostäder som
andel av BNP beräknas i genomsnitt uppgå till 12,5 °/0jämfört med ca l l °/0
arbetskraften

under 1970- och 1980-talen.
svår att förutsäga. Det finns
Produktivitetstillväxten
är utomordentligt
faktorer som talar för en ökad tillväxttakt under l990-talet, t.ex. teknologiska genombrott inom datorområdet, ökad integration i Västeuropa och
redan beslutade åtgärder för att förbättra marknadernas funktionssätt.
Samtidigt finns tendenser i en motsatt riktning, t.ex. en relativ överflyttning av arbetskraft

till privat

och offentlig

tjänsteproduktion,

vilka

är
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sektorer med låg uppmätt produktivitetstillväxt.
I långtidsutredningen
bedöms arbetskraftens produktivitet
under 1990-talet öka i samma takt
som i genomsnitt gällt under perioden 1974- 1988, dvs. med 1,8 % per år
För näringslivet som helhet.
Sammantaget medför de bedömningar som gjorts att den ekonomiska
tillväxten skulle kunna uppgå till drygt 2 % per år under 1990-talet. För att
denna tillväxt skall realiseras krävs emellertid att tillgängliga resurser
utnyttjas fullt ut
förutsättning som mot bakgrund av senare års kost- en
nadsutveckling är långt ifrån självklar.
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7

7.1

Den

offentliga

sektorn

Inledning

Under senare år har stor uppmärksamhet riktats mot den offentliga sektom. De negativa konsekvenserna av ett högt skattetryck har betonats.
Samtidigt har brister i det offentliga tjänsteutbudet påtalats. Frågan har
ställts om bristerna beror på dålig effektivitet och organisatoriska stelheter
eller på resursbrist.
Detta kapitel belyser olika aspekter på den offentliga verksamheten med
tyngdpunkten i den framtida utvecklingen. Det ger därmed ett underlag
för de bedömningar av den allmän-ekonomiska
utvecklingen som görs i
kommande kapitel.
Avsnitten 7.2 och 7.3 innehåller en redogörelse för den offentliga sektorns utveckling under de två senaste decennierna. Därefter presenteras i
avsnittet 7.4 s.k. baskalkyler för åren 1990-2000,
vilka är ett försök att
belysa konsekvenserna av nuvarande offentliga åtaganden. I avsnitt 7.5
följer utredningens bedömningar för motsvarande tidsperiod. Slutligen
redovisas i avsnitt 7.6 de slutsatser och bedömningar som är av störst
betydelse för analysen i kommande kapitel.

7.2

Offentliga

Trendbrott

utgifter

1970-

1988

i utgiftsökningen

I Sverige kanaliseras en betydande del av landets samlade inkomster via de
offentliga budgetama. Andelen är avsevärt större än i andra jämförbara
länder. De offentliga utgifterna utgör
n. ca 60% av BNP jämfört med ca
45 % i de europeiska OECD-ländema. I Sverige sysselsätts också närmare
en tredjedel av arbetsstyrkan i offentlig verksamhet, att jämföra med
knappt 20% som medeltal för de europeiska OECD-ländema.
Som en
följd av detta är skattetrycket i Sverige högre än i Västeuropa i övrigt.
Storleken på den offentliga sektorn avspeglar att en större del av utbildning, hälso- och sjukvård, barnomsorg osv. i Sverige finansieras via offentliga budgetar. Det är också en konsekvens av ett i hög grad utbyggt
socialförsäkringssystem.
Under l970-talet steg de offentliga utgifterna mycket snabbt. Konsekvenserna av en fortsatt snabb utgiftsökning väckte farhågor. Det följande
decenniet kom dock att kännetecknas av en mera dämpad ökningstakt.
Därmed kom de offentliga utgifterna att växa i takt med samhällets resurser.
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De offentliga utgifterna relateras ofta till BNP eftersom offentlig koni anspråk.
sumtion och offentliga investeringar tar produktionsresurser
Offentliga transfereringar inklusive räntebetalningar innebär däremot endast en omfördelning av de finansiella resurserna. Denna omfördelning
kan emellertid också ha realekonomiska effekter om inkomstöverföringar
mellan olika grupper resulterar i t.ex. ökad privat konsumtion och därmed
ökad efterfrågan på reala resurser. Den totala utgiftsandelen visar också
hur stor del av samhällets inkomster som passerar den offentliga sektorn.
Eftersom huvuddelen av dessa utgifter finansieras genom skatter och avgifter har förändringar i utgiftsandelen en avgörande betydelse för skattetrycket.
l diagram 7.1 har de offentliga utgiftemas huvudkategorier satts i relation till BNP. Den offentliga utgiftsandelen steg från 43,9 °/0år 1970 till sitt
högsta värde på 66,6% år 1982 för att därefter pressas tillbaka. År 1988
uppgick andelen till 59,9%.
BNP:s årliga tillväxttakt, räknat i löpande priser, var något lägre 19801988 än under 1970-talet. Andelsminskningen kan alltså inte sägas bero på
en snabbare BNP-tillväxt.
Till största delen beror nedgången i de offentliga utgifterna som andel av
BNP på politiska beslut. En avgörande roll spelade neddragningen av det
omfattande industristödet. l takt med att arbetsmarknadsläget förbättraåtgärder minskas.
des kunde också utgifterna för arbetsmarknadspolitiska
Till detta kommer de tvåprocentiga besparingarna inom den statliga förvaltningen.
Också den kommunala sektorn har utsatts för ett tryck från statens sida
att minska utbyggnadstakten. På 1970-talet försökte statsmakterna begränsa den kommunala expansionstakten genom frivilliga överenskom-

Diagram 7.1 Offentliga utgifter 1970-1988
Procent av BNP
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melser med de två kommunförbunden.
Tillvägagångssättet var dock inte
framgångsrikt. Under 1980-talet fann man genom olika ingrepp på kommunernas inkomstsida en mer effektiv metod, även om utbyggnadstakten
fortfarande är högre än vad riksdagen ansett vara önskvärd.
Någon sammanfattande beräkning av effekten av de olika åtgärderna
indragningar av skatteunderlag och likvida medel, reducering eller avveckling av statsbidrag osv.
föreligger inte från statsmaktemas sida. De
närmast berörda, dvs. Svenska kommunförbundet
och Landstingsförbundet, har uppskattat att de åtgärder som vidtagits av staten under åren
1980- 1988 innebär att kommunsektoms
inkomster år 1990 netto blir i
runt tal 35 miljarder kr. lägre.
Till en viss del kan också den lägre ökningstakten förklaras av automatiskt verkande faktorer. Ränteutgiftemas expansion har t.ex. brutits som
en följd av att underskottet på statsbudgeten reducerats. Utbyggnadsfasen
för ATP är nu också i huvudsak slutförd, vilket innebär att pensionsbetalningarna kommit in i ett lugnare skede.

Den ofentliga

konsumtionen

ökar långsammare

Som framgått av diagram 7.1 har ökningen av de offentliga konsumtionsutgiftemas andel i BNP förbytts i en svag nedgång. Från en andel på 21,6 %
år 1970 steg andelen kontinuerligt
till 29,4% år 1981 för att därefter
oavbrutet minska till 26,0% år 1988.
Förändringarna i konsumtionens andel beror på dels hur den offentliga
konsumtionsvolymen
utvecklats i förhållande till BNP-volymen, dels hur
respektive priser implicitpriser
förändrats.
BNP ökade både under 1970-talet och 1980-1988 med ca 2% per år i
volym. Motsvarande tal för offentlig konsumtion var 3,2 °/o respektive
1,6 %. En betydande del av andelsförändringama
förklaras således av olika
tillväxttakt för offentlig konsumtion under dessa två decennier.
Den offentliga konsumtionens volymutveckling
redovisas i tabell 7.1
med uppdelning på olika ändamål. Inom samtliga redovisade delområden

Tabell 7.1 Den offentliga konsumtionensvolymutveckling 1970-1987
1985 års priser
Miljarder
kronor
1987

Försvar
Rättsväsen
Utbildning
l-lälso- och sjukvård
Socialvård
Allmän förvaltning
Ovrigt
Totalt
Statlig konsumtion
Kommunal konsumtion
Källa: Statistiska centralbyrån.

22,7
11,2
45,5
59,6
44,8
21,8
40,5
246,1
69,0
177,1

Årlig procentuell
förändring
4419701980

19801987

0,1
1,8
2,2
3,6
6,7
4,5
3,2
2
1,8
39

-1,2
0,6
-0,5
2,4
4,0
2,1
2,0
1,6
-0,1
24
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dämpades konsumtionens ökningstakt påtagligt 1980- 1987 jämfört med
föregående årtionde. Inom staten upphörde ökningen helt, till stor del
beroende på den långsamma utvecklingen inom försvar och rättsväsende.
Volymminskningen
inom utbildning beror helt på neddragningar i den
kommunala grundskolan när bamkullama minskat. För den kommunala
konsumtionens fortsatta ökning under 1980-talet svarade främst hälsooch sjukvård, socialvård huvudsakligen
barnomsorg och äldreomsorg
och allmän förvaltning.
Att döma av tabell 7.1 förefaller den restriktivare budgetbehandlingen
inte ha inneburit några större strukturella eller organisatoriska ingrepp.
Tillväxten har begränsats inom samtliga sektorer med den s.k. osthyvelmetoden. På senare tid har även svårigheter att rekrytera och behålla personal
bidragit till en långsammare tillväxt i den offentliga konsumtionen.
Den relativa

löneutvecklingen

en viktig faktor

snabbare 11,6% per år för offentlig
Under 1970-talet steg implicitpriset
konsumtion än for BNP 9,6% per år. Förhållandet var det motsatta
för offentlig konsumtion steg
under perioden 1980- 1988: implicitpriset
med 6,5 °/0per år mot 7,5 °/oför BNP. Priskomponenten bidrog alltså till en
andelsökning under 1970-talet och en andelsminskning under den senare
perioden.
För den offentliga konsumtionens prisutveckling är det av stor betydelse
hur de offentligt anställdas löner utvecklas. Av utgifterna för offentlig
tjänsteproduktion
år 1987 avsåg 65% löner, arbetsgivaravgifter och indirekta skatter. För kommunerna var andelen ännu större, 72%.
ske i
I nationalräkenskaperna förutsätts inga produktivitetsförbättringar
offentlig sektor. Det medför att en viss lönestegring, som är lika stor i den
offentliga och den privata sektorn, leder till större prisstegringar i den
offentliga sektorn. Därmed stiger den offentliga konsumtionens andel av
BNP snabbare räknat i löpande priser än i fasta priser. Som visas i
nedanstående sammanställning av den offentliga konsumtionens
var emellertid utvecklingen under 1980-talet den motsatta.

andelar

Andel av BNP,°/o

löpande priser
fasta priser

1970

1980

1988

21,5
24,5

29,1
27,7

26,0
26,7

Förklaringen ligger dels i att de offentligt anställda haft lägre löneökningstakt än andra grupper, dels i att man i nationalräkenskaperna ändrat
principen för beräkning av avsättningar till kommunala tjänstepensioner.
Tidigare beräknades dessa avsättningar till 11,5% av den kommunala
lönesumman. Fr.o.m. 1986-1987 beräknas de till 2,2
av lönesumman,
vilket förklarar ca 0,7 procentenheter av fallet i den offentliga konsumtionens andel av BNP i löpande priser.
har behandlats i Svenska
Lönernas roll för konsumtionsutvecklingen
1990 Svenska komkommunförbundets
bilaga till Långtidsutredningen
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munförbundet, 1990. I bilagan visas att under åren 1975 1979 bidrog de
löneutveckling till att den primärkommunala
kommunalanställdas
konsumtionen ökade i löpande priser. Åren 1980-1985
var detta bidrag
negativt, för att under de allra senaste åren åter bli positivt.

Fortsatt

ökande tjänsteutbud

Trots en viss dämpning har den offentliga konsumtionen fortsatt att öka i
en takt på i genomsnitt 1,6% per år 1980- 1988. För denna ökning svarar
nu enbart kommunerna främst socialvården och hälso- och sjukvården
vars ökningstakt var 2,3 °/oper år under den aktuella perioden.
Den offentliga konsumtionen mäts med verksamhetens kostnader. Det
är ett dåligt mått på de tjänster som stat och kommuner producerar. Inom
ramen för oförändrade kostnader kan naturligtvis både bättre och sämre
tjänster erbjudas. Något generellt tillämpbart mått på de offentliga tjänsternas kvalitet finns inte. Det går därför inte att säga vad den något
långsammare ökningstakten för offentlig konsumtion kan ha inneburit
beträffande tjänsternas omfattning och kvalitet.
i offentlig verkMan har försökt uppskatta produktivitetsutvecklingen
samhet för att få ett bättre mått på de tjänster som sektorn producerar.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO har bedrivit ett större
projekt för att utveckla metoder för sådana beräkningar. En summering av
för hela den offentliga sekstudierna tyder på en produktivitetsnedgång
Invändningar
har dock riktats mot
1,5%
19701980.
år
på
torn
per
ca
Den allvarligaste bristen är att man i
dessa produktivitetsmätningar.
många av studierna inte på ett rimligt sätt kunnat beakta kvalitetsutveckvilka
lingen. Flera studier har också arbetat med nationalräkenskapsdata,
resultat.
speciellt på sektomivå ger otillförlitliga
Ett sätt att nalka sig problemet är att undersöka vilka förändringar i
konsumtionsvolymen
som skulle ha krävts för att bibehålla standarden per
mottagande individ. I tabell 7.2 presenteras en kalkyl över befolkningsförändringarnas betydelse för den offentliga konsumtionens utveckling. Behar skrivits fram i takt
räkningen innebär att basárets konsumtionsutgifter
olika
Grundskolans konbefolkningsförändringarna
i
åldersgrupper.
med
sumtionsutgifter har t.ex. skrivits fram med utvecklingen i antalet barn i
åldrarna 7- 15 år. För gymnasieskola har använts åldersgruppen 16- 18
år, för högre utbildning 20 - 24 år, osv. Det bör observeras att denna kalkyl
skiljer sig från s.k. baskalkyler i vilka även redan fattade beslut inkluderas.
Av tabellen framgår att förändringarna i befolkningens storlek och ålderssammansättning skulle ha inneburit att den offentliga konsumtionen
behövt öka med endast 0,5 °/oper år under 1970-talet och med 0,3 °/oper år
har varit
under 1980-talet. Av störst betydelse för konsumtionsbehovet
ökningen av antalet äldre personer, som lett till ökade resurskrav både
inom äldreomsorg och sjukvård.
behövt öka obetydligt långDet framgår vidare att konsutionsvolymen
l970-talet.
Den faktiska reduktionen i
1980-talet
under
än
sammare under
tillväxttakten blev emellertid ca 1 1/2 procentenheter. Detta talar för att de
faktiska utbyggnadema avseddda att höja standarden skedde i en årlig takt
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Tabell 7.2 Beräknadeförändringar i oifentlig konsumtion till följd av befolkningsutvecklingen 1970- 1990
Årlig procentuell förändring
Ändamål

1970- 1980

Försvar
Utbildning
Grundskola
Gymnasieskola
Högre utbildning
Hälso- och sjukvård
Sluten vård
Oppen vård
Socialvård
l3amomsorg
Aldreomsorg
Övrigt

1980- 1990

0,0

0,0

0,4
0,8
0,6
- 1,7
1,4
1,8
0,5

- 1,0
- 1,6
-0,3
0,7

0,9
- 1,6
2,0

0,9
-0,5
1,1

0,3

0,2

0.5
0,0
0,8

0,3
0,2
0,4

Totalt
Statlig konsumtion
Kommunal konsumtion

1,3
1,6
0,4

Källa: Finansdepartementet.

som var drygt en procentenhet lägre under 1980-talet än under det föregående decenniet.
En jämförelse med tabell 7.1 visar att den faktiska utvecklingen även
under 1980-talet med god marginal har överstigit det beräknade konsumtionsbehovet inom samtliga delområden utom försvaret. Totalt har den
offentliga konsumtionen ökat ca l 1/2 °/0snabbare per år än vad som krävts
vid oförändrad tjänsteproduktion
per invånare. I de flesta fallen borde
därmed fler eller bättre tjänster ha producerats. Detta behöver dock inte
gälla generellt; effektiviteten i verksamheten är avgörande för den faktiska
konsumtionsstandarden.

Nerbantade

investeringar

Efter ett starkt utbyggnadsskede under andra hälften av 1960-talet låg de
offentliga investeringarna år 1970 på en mycket hög nivå. Därefter har
investeringarna fallit. Utvecklingen
framgår av nedanstående sammanställning över de statliga och kommunala bruttoinvesteringamas
volymutveckling årliga procentuella förändringanexkl.
offentliga bolag och affársverk:
1970-1980
statliga investeringar
kommunala investeringar

-

0,3
7

1980-1989

-

0,0
0,9

I diagram 7.2 visas utvecklingen i några av de kommunala verksamheter
De svarade under ett normalt
som varit tunga från investeringssynpunkt.
år på 1980-talet för ca 75% av de kommunala investeringarna. I alla
verksamheter sjönk investeringarna påtagligt under första hälften av 1970-
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Diagram 7.2 Kommunala investeringar 1970- 1987
1980 års priser
Miljarder kr.
4 1 ------------------------------------------------------------------------------

o
I
1970

I

I

V I I
1975

I

--

I

Källa: Statistiska centralbyrån.

talet för att åter stiga under 1970-talets senare hälft. Det enda undantaget
De minskade under hela perioden fram
är väg- och gatuinvesteringama.
1970 års nivå. Det allmänna mönstret
57%
under
till år 1987 då de låg
inte
kräver omfattande investeringar, t.ex.
verksamheter
gäller också
som
socialvård samt kultur och rekreation. Det kan nämnas att utbyggnaden av
barnomsorgen endast medför mindre investeringskostnader.
Statens totala investeringar ökade långsamt under större delen av 1970talet. Efter en mindre nedgång 1980 och 1981 har de legat på en förhållandevis konstant nivå. Vägbyggandet, som svarar för ungefär en tredjedel av
statens investeringar, minskade dock mellan 1970 och 1987 med närmare
40 °/o. Denna nedgång har uppvägts av ökade investeringar i högre utbildning och i allmän förvaltning, medan försvarets och rättsväsendets investeringar varit tämligen konstanta över två decennier.
Nedgången i de offentliga investeringamas andel av BNP kan i stor
Utveckutsträckning hänföras till minskade väg- och gatuinvesteringar.
skulle ha minskat eller att
lingen kan inte förklaras av att trafikvolymen
det inte funnits behov av väginvesteringar. Intrycket är i stället att under
tider med besparingskrav har väg- och gatuområdet och andra verksamheter av mer renodlat kollektiv

Transfereringarna

karaktär fått stå tillbaka.

till hushållen

växer

I diagram 7.3 visas utvecklingen av några av de viktigaste transfereringartill
na. Huvuddelen, närmare 80 °/o, av de olfentliga transfereringama går
hälften
ungefär
dessa.
för
hushållen. Pensionema svarade 1988
av
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Diagram 7.3 Offentliga transfereringar 1970-1988
Procent

av BNP
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Källa: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

År 1970 bestod pensionerna praktiskt taget enbart
av folkpensionen.
Sedan dess har den allmänna tilläggspensionen ATP
svarat för en allt
större andel. ATP-utbetalningarna
steg mycket snabbt under systemets
uppbyggnadsskede under 1970-talet. Därefter har stegringen fortsatt, men
i långsammare takt. Under 1970-talet steg också folkpensionernas andel av
BNP. Antalet folkpensionärer och deltidspensionärer ökade samtidigt som
pensionstillägg infördes för dem som hade låg ATP eller ingen alls. Däremot hölls folkpensionen i stort sett realt oförändrad. De samlade pensionernas andel har varit praktiskt taget oförändrad under de senaste åren.
Ett annat karakteristiskt drag i de offentliga transfereringarnas utveckling är den snabba ökningen av industrisubventioner
under andra hälften
av 1970-talet. Sedan denna ökning under senare år har vänts i en nedåtriktad trend har de totala transfereringama kunnat utvecklas i takt med den
ekonomiska tillväxten.
Denna totalbild inrymmer naturligtvis många varierande tendenser.
Under senare år har speciellt den snabba utgiftsökningen inom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen uppmärksammats. Delvis till följd av
detta har transfereringarna till hushållen vuxit snabbare än BNP.

7.3

Offentliga

Små förändringar

inkomster

1970-1988

i finansieringsmönstret

Den konsoliderade offentliga sektorns inkomster 1970-1988
relaterade till BNP-utvecklingen
visas i diagram 7.4. Som framgår har några
större förändringar i det offentligas finansieringsmönster inte ägt rum.
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Diagram 7.4 Offentliga inkomster 1970- 1988
Procent ov BNP
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Källa: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

Den offentliga sektorn har tagit en ständigt stigande andel av landets
samlade inkomster i anspråk. Skattekvoten, dvs. de totala skatternas och
avgifternas andel av BNP, uppgick 1988 till 54,6% mot 40,6% 1970. Den
lägre utgiftsandelen är dock i detta sammanhang väsentlig. Den har skapat
Förutsättningar för att hålla skattetrycket oförändrat eller t.0.m. sänka
det.
De direkta skatternas andel av BNP ökade måttligt mellan 1970 och
1988. Denna utveckling är resultatet av minskade andelar för statsskatten
andel. Den kommunaoch något större höjningar av kommunalskatternas
kommunala utdebidå
den
skatten steg snabbt framför allt på 1970-talet
till
29,09 kr. 1980. På
1970
skattekrona
teringen höjdes från 21,00 kr. per
betydligt mer bevarit
skattehöjningarna
kommunala
1980-talet har de
1988 var 30,56 kr.
gränsade. Medelutdebiteringen
Den ökade ekonomiska tillväxten medför automatiskt höjda inkomster
för stat och kommuner. För staten har det varit möjligt att vända snabbt
stigande underskott i budgeten till överskott utan en höjning av de direkta
skattesatserna. l kommunerna skulle skatteunderlagets tillväxt 1980 1988 vid oförändrade regler och vid oförändrad utdebitering gett t.0.m.
större skatteinkomster än de faktiska. Som visades i avsnitt 7.2 har dock
staten begränsat skatteunderlagets ökning varför den kommunala utdebiteringen fått höjas något.

Stora omkastningar

i det ofentliga

sparandet

Under åren fram till 1978 översteg de offentliga inkomsterna utgifterna
och den offentliga sektorn visade ett positivt finansiellt sparande. De
offentliga utgifterna ökade under senare delen av 1970-talet i snabb takt.
l själva
Det kompenserades inte av motsvarande inkomstförstärkningar.

Dirakfa
skaffar

Diagram 7.5 Den offentliga sektorns finansiella sparande1970-1988. Utvecklingen
inom delsektorer
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Källa: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

verket sjönk de offentliga inkomstemas andel av BNP åren 1978- 1980.
Inte heller de Följande årens måttliga inkomstförstärkningar
i kombination
med åtgärder för att dämpa utgiftstillväxten
tillräckliga
för att hindra
var
ett fortsatt snabbt stigande underskott i sektorns finansiella sparande.
Underskottet nådde sitt högsta värde år 1982 då det utgjorde 7,0% av
BNP.
Sedan 1982 har de offentliga utgifternas andel av BNP minskat. Detta
har i kombination
med inkomstökningar
gjort att underskotten i det
finansiella sparandet åter kunde vändas till överskott. År 1988 utgjorde
överskottet 3,5 av BNP.
Det finansiella sparandets utveckling skiljer sig markant mellan stat,
socialförsäkringssektor och kommuner, se diagram 7.5. Det kraftigt stigande underskottet fram till 1982 var huvudsakligen en följd av den negativa
utvecklingen i statsbudgeten. Det var också staten som under de följande
åren kom att svara för den dramatiska omkastningen i det finansiella
sparandet.
Socialförsäkringssektorn
har redovisat ett positivt finansiellt sparande
under hela perioden. Under första hälften av 1970-talet motsvarade överskottet mer än 4 % av BNP. Därefter har andelen successivt sjunkit och var
år 1988 2,5 °/0.
Kommunernas finansiella sparande har med undantag för åren 19781984 visat smärre underskott.

l5l

7.4

behov

Framtida

enligt

baskalkyler

i den offentliga konsumBaskalkylerna beskriver vilka förändringar
tionsvolymen som följer dels av förändringar i befolkningens storlek och
ålderssammansättning
vid oförändrad standard på de offentliga tjänsterhänsyn till
na, dels av redan fattade beslut och åtaganden. Kalkylerna tar
verksamheten.
effektivitetsförbättringar
i
och
möjliga produktivitetsBaskalkylerna avser i första hand utvecklingen 1990-2000. För att ge
underlag för vissa beräkningar i kapitel 8 ges dessutom kalkyler fram till år
2025. Beräkningarna i detta längre perspektiv är av naturliga skäl mera
summariska.

Statlig

verksamhet

behöver inte växa

Den statliga konsumtionen består till stor del av försvar, högre utbildning
och forskning, rättsväsen och olika i huvudsak administrativa verksamheter. Inom dessa områden bestäms utvecklingen genom politiska beslut i
Avgörande för besluten
huvudsak oberoende av befolkningsutvecklingen.
utveckt.ex. är kriminalitetens
är ofta vissa drag i samhällsutvecklingen;
ling av betydelse för rättväsendets resurskrav. Det innebär att en baskalkyl
för statlig konsumtion endast kan ange konsekvenser av redan fattade
beslut.
I den långtidsbudget som utarbetades under våren 1989 beräknades den
minska med i genomsnitt 0,3% per år under
statliga konsumtionsvolymen
till följd av redan fattade beslut inklusive
1993/94
1989/90budgetåren
anslag. Långtidsutredförvaltningsmyndighetemas
i
nedskärningar
årliga
ningens beräkning avseende hela l990-talet ger ungefärligen samma
minskningstakt. På ett par områden har dock utredningen valt att justera
kalkylen för ännu inte beslutade men sannolika utbyggnader. Det har ex.
varit fallet beträffande försvar samt högre utbildning och forskning.
Med dessa justeringar tyder baskalkylen för statlig konsumtion på en i
stort sett oförändrad nivå under l990-talet. På längre sikt är det knappast
möjligt att ha en uppfattning om vilka politiska beslut som kommer att
fattas
och det är som tidigare påpekades dessa och inte befolkningsutvecklingen som är avgörande för den statliga konsumtionen.
Också i det längre perspektivet fram till år 2025 resulterar baskalkyltekniken i en oförändrad nivå för statlig konsumtion. De automatiska nedanslag som tillämpats hittills torskärningar i förvaltningsmyndighetemas
längre
dessa pågått. Det betyder
genomföra
svårare
bli
allt
de
att
naturligtvis inte att möjligheterna att effektivisera den statliga verksamheten skulle vara uttömda. Men sannolikt kräver detta arbete nya angreppssätt och sådana framtida beslut fångas inte in i baskalkylema.

Barnomsorgen

ökar den kommunala

Baskalkylen för primärkommunal
från Svenska kommunförbundets
1990.
kommunförbundet,

konsumtionen

konsumtion tabell 7.3 har hämtats
Svenska
bilaga till långtidsutredningen

Tabell 7.3 Baskalkyl lör primärkommunal konsumtion 1990-2025
1988 års priser
Miljarder
kronor
1990

Barnomsorg
Aldreomsorg
Utbildning
Ovrigt
Total konsumtion

Årlig procentuell förändring
l9901995

19952000

20002010

20102025

27,3
20,2
42,1
45,7

4,8
2,1
0,2
1,4

0,6
1,4
0,6
1,0

-0,4
1,0
0,2
0,4

0,2
0,6
-0,2
0,2

135,3

1,9

08

0,3

O2

Källa: Svenskakommunförbundet 1990, Kommunerna på 90-talet. Krav och restriktioner, bilaga 20 till Lángtidsutredningen 1990.

Tillväxten under första hälften av 1990-talet väntas äga rum framför allt
inom barnomsorgen. Enligt riksdagsbeslutet skall full behovstäckning
bland barnen i förskoleåldem uppnås 1991. Enligt baskalkylen skulle detta
kräva att konsumtionen av barnomsorg ökar både 1990 och 1991 med
14- 15 %. En sådan utveckling bedöms dock svår att realisera eftersom det
redan nu föreligger betydande personalbrist. Kommunförbundet
har därför även utarbetat en alternativ kalkyl i vilken full behovstäckning antas
1990 i
vara uppfylld först 1995. Då barnomsorgens konsumtionstillväxt
detta alternativ beräknas öka med 8% krävs det en något större årlig
ökning drygt 6% under de efterföljande åren 1991-1995 än enligt baskalkylen närmare 5 %. Knappt 1,5 procentenheter av denna ökning beror
på att antalet barn ökar under perioden.
Under andra hälften av 1990-talet sjunker baskalkylens konsumtionsökning för barnomsorg till i genomsnitt 0,6 % per år. Under perioden 2000
2010 beräknas konsumtionen av barnomsorg minska med 0,4% per år och
under 2010-2025 öka med 0,2% per år.
Omstruktureringen
inom äldreomsorgen mot allt mer vård i hemmet
och allt fler gamla personer i de högsta åldrarna beräknas medföra en årlig
konsumtionsökning
inom äldreomsorgen på i genomsnitt 2,1% 19901995 och på 1,4% 1995-2000. Efter sekelskiftet beräknas konsumtionen
öka med 1,0% 2000-2010
och med 0,6% 2010-2025.
Denna kalkyl
utgår från oförändrat huvudmannaskap för äldreomsorgen.
vid sidan av socialvården är det andra stora
Inom utbildningen
- som
huvudområdet
i den primärkommunala
konsumtionen
beräknas
elevunderlaget i grundskolan öka fr.o.m. 1992, medan antalet elever i
gymnasieskolan sjunker. Konsumtionsvolymen
inom utbildningen beräkperioden
under
1990-1995
öka
0,2
% per år. Under andra
med
nas
hälften av 1990-talet stiger den årliga ökningstakten till 0,6 % för att sedan
åter avta fram till 2010 och bli negativ under 2010-2025.
Till övriga utgifter har Svenska kommunförbundet
lagt en merkostnad
miljökrav
ökade
miljard
i
genomsnitt
l
kr.
under åren 1990p.g.a.
om ca
1995. Därefter antas denna post komma att öka ytterligare. Eftersatt
underhåll av främst fastigheter, gator och vägar har beräknats ge en merkostnad under perioden 1990-1995 på i genomsnitt ca 2 miljarder kr. per
år.
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Totalt beräknas i Kommunförbundets
bilaga den primärkommunala
konsumtionen enligt baskalkylen öka med 1,4°/o per år 1990-2000
och
med 0,2 per år 2000-2025. Den höga ökningstakten för 1990-talet beror
framför allt på utbyggnadsprogrammet
för barnomsorgen.
Efterfrågan

på vård ökar

Den landstingskommunala
verksamheten domineras av hälso- och sjukvården, som svarar för 80% av landstingens konsumtion.
Hälso- och
sjukvårdens omfattning och inriktning styrs inte av staten med detaljbestämmelser i samma omfattning som t.ex. den primärkommunala
barnomsorgen eller skolan. Det stadgas i stället att landstingen skall ombesörja
en god vård för hela befolkningen.
Beslutade reformer i stil med bamomsorgens utbyggnad saknas för
landstingen. Därför utgår långtidsutredningens baskalkyl från befolkningsutvecklingen. Det enda undantaget är omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, där staten ålagt landstingen att utveckla verksamheten för att de
psykiskt utvecklingsstörda skall kunna integreras i samhället. Konsumtionen i denna verksamhet anges därför i baskalkylen öka med 3% årligen
1990-2000 och med 1°/oårligen 2000-2025.
För hälso- och sjukvården har framskrivningen
gjorts med hjälp av
antalet vårddagar i sluten vård respektive besök i öppen vård i de olika
åldersgruppema. Beräkningarna bygger på oförändrat antal vårddagar och
besök i de olika áldersgruppema.
Kalkylen anges i den övre delen av tabell 7.4. Den visar att vid oförändrad vårdkonsumtion
konper invånare skulle den landstingskommunala
sumtionen behöva öka med ca 1 % per år 1990-2000 och med 0,5 °/oper år
under perioden fram till år 2025.
Tabell 7.4 Baskalkyl för landstingskommunal konsumtion 1990-2025
Miljarder
kronor
1988

Årlig procentuell volymforändring
19901995

19952000

20002010

20102025

Framskrivning med hänsyn enbart till befolkningsutvecklingen
Hälso- och sjukvård
Korttidssjukvård
Långtidssjukvård
Psykiatrisk vård
Öppen vård

74,4
27,6
17,0
6,4
23,4

1,2
0,8
2,2
0,8
0,4

0,9
0,5
1,3
0,5
0,3

0,4
0,3
0,5
0,3
0,2

0,6
0,7
0,7
0,6
0,2

Total konsumtion

92,8

1,2

0,9

0,4

0,6

Framskrivning med
hänsyn till medicinskteknisk utveckling
Hälso- och sjukvård
Omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda
Utbildning och kultur
Ovrig verksamhet

74,4

2,0

1,6

1,3

2,0

8,2
4,5
5,7

3,0
0,5
1,7

3,0
0,7
1,4

1,0
0,7
1,1

1,0
1,0
1,6

Total konsumtion

92,8

19

16

12

18

Källa: Landstingsförbundet 1990, Landsting för välfärd, bilaga 14 till Långtidsutredningen 1990.
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Landstingsför1 de bedömningar som gjorts av Landstingsförbundet
efterfrågan på
tagits
till
den
ökade
hänsyn
har
därutöver
bundet,l990
vård som enligt förbundet följer av den medicinsk-tekniska utvecklingen.
utvecklingen gör det bl.a. möjligt att behandla
Den medicinsk-tekniska
i
T.ex. ökade åldersgruppen 75 år och
åldrarna.
högre
allt
upp
personer
äldre sin andel av kortidsvården mellan 1979 och 1985 från 26 till 33%.
Denna andelsökning tas som ett uttryck för bättre möjligheter att bl.a.
har därför velat belysa
operera även gamla personer. Landstingsförbundet
utvecklingens betydelse för korttidssjukvårdens
den medicinsk-tekniska
resursbehov.
utveckkalkyler antas den medicinsk-tekniska
I Landstingsförbundets
invånare
ökar
lingen leda till att konsumtionen av korttidssjukvård
per
nämnda
Med
den
65
år.
med l°/0 per år för personer som är yngre än
utvecklingen 1979-1985
som grund antas motsvarande ökning för ålbli
2,5% och för de som är 75 år och äldre 4,0 °/o.
dersgruppen 65-74 år
utgångspunkt
görs två beräkningar för att ringa in
siffror
Med dessa
som
ett rimligt alternativ.
I det första alternativet antas konsumtionsökningen
vara lika stor varje
tal. 1 det andra
i
absoluta
1989,
räknat
år under kalkylperioden
som
alternativet antas tillskottet bli lika ston varje år, räknat i procent.
Denna beräkning höjer den landstingskommunala konsumtionens årliga
ökningstakt 1990-2000 från ca 1°/0 enligt den befolkningsmässiga framFörändringstalen i tabell 7.4, nedre delen, avser
skrivningen till l,5-2%.
genomsnittet av de två alternativa beräkningssätten.

7.5

Utredningens

kalkyler

Ökningen av de offentliga utgifternas andel av BNP har upphört under
1980-talet och förbytts i en svag nedgång. Samtidigt har skatternas och
avgiftemas andel av BNP stigit något under de senaste åren. Sektorns
finansiella sparande har därmed förbättrats från ett underskott på 3,7 °/0av
BNP till ett överskott på 3,5% 1988. Ändå har det varit möjligt fortsätta
reformarbetet på flera för samhället viktiga områden.
Samtidigt måste man konstatera att denna utveckling till viss del har
möjliggjorts av förhållanden som inte kan förväntas bli bestående. Det
finns t.ex. goda argument för att räkna med att de offentligt anställdas
löner under 1990-talet kommer att öka i samma takt som lönerna i näringslivet. Mycket talar också för att vissa offentliga investeringar kan
behöva Öka framöver. Till detta kommer en under de allra senaste åren
i vissa transfereringar till hushållen.
mycket snabb utgiftsökningstakt
I början av 1980-talet var den kommunala sektorns finansiella situation
mycket stark. Nu är emellertid de finansiella reserverna förbrukade och
kommunerna tvingas därigenom att i väsentligt större utsträckning än
tidigare för varje år anpassa utgifterna efter inkomsterna. Samtidigt utsätts
de befintliga resurserna för ett starkt tryck genom att det på flera håll finns
eftersatta behov. Den kommunala sektorn har emellertid aldrig förfogat

155

över större resurser än i dag. Utrymme bör därför finnas för att ompröva
användningen av de befintliga resurserna.
l detta avsnitt redovisas utredningens bedömningar av de offentliga
utgifterna fram till år 2000. Prognosen för den framtida offentliga konsumtionen utgår i hög grad från de redovisade baskalkylema. Transfereringarna har i huvudsak skrivits fram under antagande om ett oförändrat
regelsystem.
Det förtjänas att understrykas att de bedömningar som redovisas bygger
på många olika förutsättningar,
varav den viktigaste är en balanserad
ekonomisk utveckling med en årlig tillväxt i BNP på drygt 2 % under 1990talet. Av de beräkningar som redovisas i kapitel 8 framgår att den offentlii ett längre perspektiv bortom år 2000 ter sig mer
ga utgiftsutvecklingen
oroande till följd bl.a. av den demografiska utvecklingen. Också i ett
problemen med de offentliga
fram till år 1995
kortare perspektiv
- ser
kapitel
utgifterna och finansema värre ut, se
Det beror i första hand på
allmänekonomisk
utveckling
är trolig under de närmaste
att en sämre
åren.

Ojfentlig

konsumtion

Genomgången har visat att den statliga konsumtionen enligt baskalkylen
och med de tillägg som gjorts skulle ligga på en i stort sett oförändrad nivå
fram till sekelskiftet. För kommunerna visar baskalkylen en ökningtakt på
i genomsnitt 1,2 % per år med större ökningar under den första halvan av
öka med
l990-talet. Sammantaget skulle den offentliga konsumtionen
0,9 % per år.
Baskalkylema kan i första hand användas för att bedöma vilka resurskrav som följer av redan fattade beslut och av förutsättningen om oförändrad ambitionsnivå per invånare. Baskalkylen är dock mindre lämpad som
instrument att förutse den framtida utvecklingen. Ingen hänsyn tas till
framtida beslut som erfarenhetsmässigt kan vara mycket omfattande. Vidare skrivs utgångslägets verksamheter mekaniskt fram utan hänsyn till
vilka i bästa fall kan vara kostnadssänkande.
tänkbara omstruktureringar
Det finns en risk för att resurskraven blir betydligt större än vad som
baskalkyl för offentlig konsumtion.
indikerats av långtidsutredningens
i sin kalkyl hävdat att en ökad efterfrågan
Bl.a. har Landstingsförbundet
utvecklingen. Detta
på vård är trolig till följd av den medicinsk-tekniska
och andra krav talar för att en prognos för den offentliga konsumtionens
ökningstakt borde bli något högre.
Samtidigt visar bedömningarna av ekonomins framtida tillväxt att utrymmet för att öka den offentliga konsumtionen är begränsat om man inte
vill höja skatterna, minska transfereringama eller acceptera ett försämrat
offentligt finansiellt sparande. För en mycket återhållsam tillväxt i den
offentliga konsumtionen under innevarande år och de allra närmaste åren
talar också situationen på arbetsmarknaden. Behovet av en god tillväxt i
ekonomins konkurrensutsatta delar kvarstår också under l990-talet.
Mot bakgrund av sådana överväganden görs prognosen att den offentlikommer att öka med ca l l/2°/0 per år 1990-2000.
ga konsumtionen
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Denna årliga ökningstakt ligger drygt en halv procentenhet högre än enligt
baskalkylerna.
Det kan vara värt att särskilt nämna att kalkylen ger utrymme även för
bamomsorgens utbyggnad i enlighet med riksdagsbeslutet. I detta fall då full behovstäckning skall uppnås l99l - blir dock utrymmet för
utbyggnaden av andra kommunala verksamheter både under 1990 och
begränsat. Under de följande åren bör det dock
1991 utomordentligt
finnas utrymme för begränsade utbyggnader av angelägna verksamheter.
Önskemålen är dock med säkerhet betydligt större. Detta understryker
behovet av förnyelse och en god hushållning med resurserna.

Ofentliga

investeringar

l avsnitt 7.2 visades att de offentliga investeringarna hör till de områden
som vuxit långsammast under 1980-talet. l särskilt hög grad gäller detta
Den ökade trañkvolymen talar för att vägväg- och gatuinvesteringarna.
negativa
trend kan komma att brytas. Till detta
gatuinvesteringamas
och
kommer de investeringsbehov som kan följa av ökade satsningar på kollektivtrafiken.
För staten kan man - på grund av den utveckling som anges i baskalkyräkna med i stort sett oförändrad investeringsnivå. Man kan dock
len
inte bortse ifrån möjligheten att inte obetydliga investeringsbehov kan
uppkomma
ex. för olika miljöåtgärder.
Statens Järnvägar var tidigare affársverk och dess investeringar redovisades därför i näringslivets transportsektor. Efter omorganisationen arbetar banverket som en statlig myndighet och dess investeringar redovisas
därför här tillsammans med andra myndigheters investeringar. Banverkets
för 1990-talet omfattar betydande invesförslag till nyinvesteringsprogram
teringar. Regeringen har ännu inte tagit ställning till dessa förslag. Man
kan dock av bl. a. miljö- och näringspolitiska skäl förvänta sig en höjning
av investeringsnivån även om det inte är självklart att den till alla delar
skall finansieras över statens budget, se kapitel 12 och 13. Sammantaget
bedöms de statliga investeringarna öka 1990-2000 med i genomsnitt 3%
per år.
för
l sin tidigare refererade baskalkyl anger Svenska kommunförbundet
1990-talet en i stort sett oförändrad investeringsvolym, med vissa ökningar under de närmaste åren och en möjlig mindre nedgång under den andra
hälften av decenniet. Behovet av nyinvesteringar bedöms alltså vara förhållandevis lågt. Det beror på att de verksamhetsområden
som enligt
baskalkylen förutsätts öka mest - barnomsorg och äldreservice - inte
medför några större investeringar. Däremot beräknas behovet av reinvesteringar öka i takt med att investeringar gjorda på 1950- och 1960-talen
behöver förnyas. Kommunernas investeringar ökade särskilt kraftigt under just dessa decennier.
l detta kapitel behandlas endast de offentliga myndigheternas verksamhet. Offentliga affärsverks och offentligt ägda bolags investeringar redovisas under näringslivet. Det finns dock skäl att även här nämna att investeoch avlopp,
anläggningar
ringsbehovet i s. kommunaltekniska
- vatten
el-, gas- och fjärrvärmeverk samt avfallshantering - väntas öka.
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Enligt Kommunförbundets
bilaga till långtidsutredningen
Svenska
kommunförbundet,
1990 krävs inom vatten och avlopp miljöinvesteringar i storleksordningen 400 miljoner kr. per år under hela l990-talet. På
grund av försurning av yt- och grundvattentäkter kommer kostnaderna för
dricksvattenförsörjningen
att öka. Vissa delar av avloppsnäten behöver
bytas ut för att separera dag- och avloppsvatten.
Föreslagna krav på
reducerade kväveutsläpp medför omfattande investeringar i reningsverken.
I sin baskalkyl antar Landstingsförbundet
att investeringarna kommer
I så fall skulle
att utvecklas i samma takt som konsumtionsvolymen.
landstingens investeringar öka med ca l l/2°/0 per år 1990-2000.
Det
förutsätts vara vad som krävs för att landstingen skall kunna klara de
underhålls- och ersättningsinvesteringar
som blir nödvändiga.
Totalt innebär dessa bedömningar att den nedåtriktade trenden för
offentliga investeringar bryts. Ökningama beräknas till ca l l/2 % per år.

Ofentliga

transfereringar

Ungefär 40% av de offentliga transfereringarna avser socialförsäkringen,
dvs. pensioner, sjukföräkring,
arbetsskadeersättning,
föräldrapenning
Utvecklingen
transfereringar
dessa
har
beräknats
m. m.
av
av riksförsäkringsverket. Beräkningarna utgår från nu gällande regelsystem och från
befolkningsredan beslutade förändringar. De övriga förutsättningarna
utveckling, inkomster osv.
har anpassats till långtidsutredningens
kalkyler.
Beräkningarna visar att ATP-utgiftema
fortsätter att öka i reala termer
under hela l990-talet, medan utgifterna för folkpensioner m. m. beräknas
ligga realt oförändrade.
Beräkningen av sjukförsäkringens utgifter har baserats på antagandet
om oförändrade sjuktal i olika åldersgrupper. På en punkt har dock utredningen avvikit från riksförsäkringsverkets
prognos. Det gäller arbetsskadeförsäkringen där verkets framskrivning av försäkringsfallen bedömts ge en
orealistiskt hög utgiftsutveckling
när arbetsskadoma ses tillsammans med
den övriga sjukförsäkringen.
Kostnaden för arbetsskadeförsäkringen
har
därför bedömts öka med drygt 8% per år under perioden 1990- 1995,
räknat i fasta priser, för att därefter vara realt oförändrat.
Resterande transfereringar har skrivits fram på ett mer schablonmässigt
sätt. Den större delen av dessa har antagits öka i takt med BNP i löpande
priser, medan en del andra, bl.a. barnbidrag, studiebidrag och bostadsbidrag, antagits vara realt oförändrade. Den utvidgade föräldraförsäkringen
bedömes medföra att kostnaden för föräldrapenningen ökar med omkring
4% per år i fasta priser under perioden l990- 1995 för att därefter följa
den antagna reallöneutvecklingen.
visas i tabell 7.5. Med de antaganden
Resultatet av framskrivningarna
transfereringama
gjorts
kan
komma
att minska som andel av BNP
som
under l990-talet som helhet.
Det kan vara värt att påminna om att transfereringama till hushållen
ökat betydligt snabbare än den offentliga konsumtionen under l980-talet.
Uppenbarligen
rymmer denna utveckling risker om skattetrycket skall
hållas oförändrat eller sänkas.
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Tabell 7.5 Den konsolideradeoffentliga sektorns inkomster och utgifter 1980-2000
Procent av BNP
1980

1988

1990

2000

Inkomster
Skatter
Direkta skatter
Indirekta skatter
Socialförsäkringsavgifter
Ränteinkomster
Ovriga inkomster

57,9
35,1
21,6
13,5
14,1
4,5
4,2

63,4
40,8
24,4
16,4
13,8
4,6
4,2

65,9
41,9
24,2
17,7
14,8
5,1
4,2

63,0
41,3
23,5
17,8
15,0
2,5
4,1

Utgifter
Transfereringar
Hushåll
Ovriga transfereringar
Ränteutgifter
Konsumtion
Investeringar

62,0
24,5
18,5
6,0
4,1
29,1
4,2

59,9
26,0
20,4
5,6
5,6
26,0
2,4

62,2
26,7
20,7
6,0
5,3
27,3
2,8

57,7
25,4
20,3
5,1
1,4
28,3
2,6

- 4,0

3,5

3,7

5,2

Finansiellt sparande

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

Särskilt under senare år har utgiftsökningen varit mycket snabb. Att det
är ett betydande problem för de offentliga finanserna och ett hot mot
strävandena att hålla ett oförändrat skattetryck framgår bl. a. av kapitel

7.6

Sammanfattning

och

slutsatser

Ökningen i de offentliga utgiftemas andel av BNP upphörde under 1980talet och vändes i en svag nedgång. Denna utveckling förklaras till en del
av en långsammare tillväxt i den offentliga konsumtionen. De offentliga
transfereringama har också i motsats till 1970-talet kunnat utvecklas i takt
med den ekonomiska tillväxten, bl.a. till följd av att industristödet har
skurits ned. Till det kommer en volymmässig nedgång i de offentliga
investeringarna.
Under 1990-talet bedöms den statliga konsumtionen öka med ca 1/2%
per år i volym. För den kommunala konsumtionen bedöms volymökningen bli ca 2% per år, med en snabbare tillväxttakt under decenniets första
hälft. Den snabbare ökningen i den kommunala sektorn beror framför allt
på barnomsorgens utbyggnad och ökad efterfrågan på sjukvårdens resurser.
För offentliga investeringar förutses att den tidigare nedåtriktade trenden bryts. På en rad områden finns det anledning att räkna med ökade
Vidare väntas olika miljöåtgärersättnings- och underhållsinvesteringar.
der och transportsektorn kräva ökade investeringar.
Under förutsättning att inga nya åtaganden görs kan de offentliga transfereringamas andel av BNP minska mellan 1988 och 2000. Samma utvecklingsbild förutses för de totala offentliga utgiftemas andel av BNP.
Bedömningarna bygger på förutsättningen om en balanserad ekonomisk
utveckling med drygt 2% årlig BNP-tillväxt under 1990-talet. Om tillväx-
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ten blir lägre försämras snabbt den offentliga sektorns finanser, vilket
framgår av kapitel 9 där kalkyler presenteras för den närmaste femårsperioden.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till att det sannolikt kommer att
ställas krav på utbyggnader och standardförbättringar
utöver de som inlångtidsutredningens
effektivisering
i
kalkyler
behovet
och
är
ryms
av
förnyelse av den offentliga verksamheten betydande.

l6l

8

8.1

Sparandet

Inledning

Sparandet är starkt beroende av den allmänekonomiska utvecklingen och
kan därför
i likhet med ex. produktivitetsoch arbetskraftstillväxten
egentligen bara diskuteras i anslutning till en samlad bedömning av den
ekonomiska utvecklingen. Sådana bedömningar redovisas i kapitel 9 och
10. Ändå har det ansetts motiverat att i detta kapitel föra en lite mer
utförlig diskussion om vissa aspekter på sparandet, som är viktiga för att
bedöma den framtida utvecklingen i den svenska ekonomin.
Efter en principiell diskussion om ett lands sparbehov i kapitlets andra
avsnitt, ägnas avsnitt 8.3 åt att diskutera den demografiska utvecklingens
inverkan på sparandet och inkomstfördelningen
mellan generationer. I
detta sammanhang belyses också några olika aspekter på pensionssystemet. Den offentliga sektorn behandlas i de två följande avsnitten. I avsnitt
8.4 redovisas beräkningar av de offentliga utgifterna fram till år 2025. Mot
denna bakgrund diskuteras det framtida offentliga sparandet i avsnitt 8.5.
Avsnitt 8.6 behandlar den privata sektorns sparande. En slutsats av diskussionen om sparandet i olika sektorer är att det totala sparandet kan
komma att bli alltför lågt under 1990-talet. Det är utgångspunkten för
avsnitt 8.7 där pensionssystemet diskuteras. Slutligen redovisas några
slutsatser rörande sparandet i framtiden.

8.2

En principiell

diskussion

Det hävdas ofta att sparandet i den svenska ekonomin är för lågt. Vad som
avses med ett sådant påstående är långt ifrån alltid klart. Ofta är inte heller
orsakerna till det låga sparandet klarlagda. Det senare är emellertid en
förutsättning för effektiva ekonomisk-politiska
åtgärder.
Sparande handlar i grund och botten om att sätta av resurser för framtiden. Detta kan ske antingen i form av finansiella eller reala tillgångar. Med
de senare avses t.ex. maskiner, industribyggnader eller privatfastigheter.

Argument

för att påverka

sparandet

I en förenklad
värld där alla enskilda individer fattar rationella sparbeslut och företagen vinstmaximerar,
kan man härleda ett lands optimala
sparande genom att summera över alla individer och företag. Sett över
6

10-0264
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tiden kommer inte individerna
att konsumera mer än sina inkomster.
Företagen kommer också bara att investera så länge avkastningen på
investeringarna överstiger kapitalkostnaden. I verkligheten kan emellertid
sparandet avvika från det optimala av flera skäl.
Till följd av t.ex. otillräcklig konkurrens, externa effekter eller statliga
interventioner kan sparande och investeringsbesluten avvika från de som
Det kan då finnas effektiviskulle uppkomma i en ren marknadsekonomi.
ekonomisk-politiska
åtgärder
påverka det totala
tetsargument för att med
sparandet i en ekonomi.
Det nuvarande skattesystemet missgynnar finansiellt sparande och gynnar skuldsättning. Det finansiella sparandet är lågt bl.a. därför att det är
kapital.
ekonomiskt fördelaktigt att äga belånaf
påverkar också sparandet. De offentliga penSocialförsäkringssystemet
sionssystemen kan användas som ett exempel. De är så konstruerade att
huvudsakligen finansieras med pensionsavgifter
pensionsutbetalningama
och skattemedel som parallellt betalas in av den förvärvsarbetande generationen. Därmed kompenseras inte ett lågt privat pensionssparande av
högre sparande i offentlig regi.
avseende fördelningen
Det kan också finnas fördelningsargument
mellan generationer - för att påverka sparandet med ekonomisk-politiska
är bättre för ett högt sparande om det finns
medel. Förutsättningarna
många i förvärvsarbetande ålder. Om det finns anledning att vänta sig att
försörjningsbördan
ökar under kommande år bör också sparandet vara
stort.
Å andra sidan har det normala under efterkrigstiden varit en relativt god
ekonomisk tillväxt. Om det är fallet kan man hävda att kommande generationer ändå får det bättre. Därför är det inte rimligt att de som lever idag
skall avstå från det de producerat
Slutligen kan det finnas szabiliseringspolitiska argument för att påverka
sparandet. I den teoribildning
som utvecklades av Keynes på 1930-talet
avvikelse
mellan sparande och investeringar
just
i
själva
verket
det
en
var
Om sparandet var större än invesdepressionen.
förklarade
den
stora
som
teringarna och den totala efterfrågan i ekonomin därmed var för låg skulle
statsmakterna träda in och spä på efterfrågan för att ekonomin skulle
kunna uppnå full sysselsättning.
På motsvarande sätt är det tänkbart att sparandet skulle kunna bli alltför
lågt. I en sådan situation behövs en åtstramande politik som höjer det
totala sparandet.
Den keynesianska teorin har starkt ifrågasätts under de senaste 20 åren.
ekonomins
Argumenten har varierat från de mer fundamentalistiska
- att
självläkande krafter bör lämnas åt sig själva - till att ifrågasätta de
En mer utförlig
praktiska möjligheterna att bedriva stabiliseringspolitik.
diskussion av en del av de problem som är förknippade med att bedriva
finns i kapitel
stabiliseringspolitik
Se Lindbeck. A I970
för en diskussion om vad
som skrivits i denna fråga
i tidigare Iångtidsutredningar.

Är underskott

i byzesbalansen

ett problem

Diskussionen har hittills förts som om Sverige vore en sluten ekonomi. l
verkligheten är detta inte alls fallet. Sverige är idag en så öppen ekonomi
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att svenskarnas sparande i praktiken kan ske både utomlands och inom
landets gränser.
Bytesbalansen är definitionsmässigt
lika med ett lands finansiella sparande. Ett underskott i bytesbalansen betyder att investeringarna överstiger sparandet i ekonomin. Det kan antingen bero på höga investeringar
eller ett lågt sparande. Det senare kan i sin tur förklaras av en hög
konsumtion. Uppenbart är att man vid en analys av bytesbalansen måste
göra åtskillnad mellan fall där underskottet primärt är en följd av höga
investeringar och när det är en konsumtionsuppgång som medfört negativa bytesbalanssaldon.
Ett land med goda investeringsmöjligheter
tenderar att dra till sig utländskt kapital, eftersom landet kan erbjuda en relativt sett hög avkastning
på investeringar. Det ger upphov till ett långsiktigt kapitalinflöde,
vilket
resulterar i ett motsvarande underskott i bytesbalansen. l en öppen ekonomi kan investeringar därför finansieras med en lägre realränta än vad som
hade varit fallet i en sluten ekonomi. I en sluten ekonomi hade realräntan i
stället stigit och investeringskostnaden blivit högre. En del av de potentielinvesteringarna hade i så fall aldrig kommit till stånd. Tillgången till en
internationell kapitalmarknad gör det således möjligt att uppnå en högre
välfärd.
i landet är större-eller lika stora som den
Så länge investeringarna
upplåning som sker finns det normalt inte skäl att vara orolig för underskott i bytesbalansen. Intäkterna från de investeringar som görs bör kunna
täcka de underskott som genereras. Men det går naturligtvis inte att bortse
ifrån att de framtida återbetalningsmöjlighetema
kan ha överskattats.
Investeringsbesluten kan t.ex. ha fattats på felaktiga premisser till följd av
skattesystemets utformning.
Annorlunda är situationen om bytesbalansunderskotten
är en följd av
konsumtionen
inom
landet
hög.
Så
fallet
varit
i
Sverige under
är
har
att
större delen av de senaste femton åren. Underskotten har då varit tydliga
tecken på att sparandet varit alltför lågt.

Politik

för högre sparande

Innan åtgärder sätts in för att höja sparandet bör man ha kartlagt skälen till
"sparandebristen".
Generellt sett är det effektivast att ändra politiken så
försvinner.
att störningarna
Det kan t.ex. ske genom att reformera skattesystemet se kapitel 5 eller
genom att förändra pensionssystemet i riktning mot ett premiereservsystem. Samtidigt är det uppenbart att det finns flera andra viktiga motiv
påverka utformningen av skatte- och pensionssysom påverkat och bör
för sparandet.
konsekvenserna
än
stemet
Ett alternativ är att söka kompensera det låga privata sparandet med ett
självklart
högre offentligt sparande. Det är dock
bara meningsfullt
offentliga
högre
inte
till
det
leder
motsvarande
fall i det
om
privata sparandet.
Det går inte att ta för givet att det offentliga och privata sparandet
utvecklas oberoende av varandra. Tvärtom finns det många skäl att anta
en ömsesidig påverkan mellan de två sektorernas sparande. Den kanske
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mest direkta kopplingen är att större delen av den offentliga sektorns
inkomster utgörs av skatter och avgifter och att en stor del av dess utgifter
utgörs av direkta transfereringar till den privata sektorn. Skatter, avgifter
och transfereringar påverkar de privata disponibla inkomsterna, som är en
av de faktorer som bestämmer det privata sparandet.

8.3

Den

Sparandet

demografiska
påverkas

utvecklingen

och

sparandet

av befolkningsutvecklingen

Sparandet i en ekonomi har på flera sätt betydelse för inkomstfördelningen
i en generation kan ärva från tidigare
mellan generationer. Individer
påverkar
den offentliga sektorns sparande i en
generationer. Dessutom
framtida
skattetrycket.
Det innebär i sin tur att utrymmet
viss tidpunkt det
för privat konsumtion i framtiden påverkas.
I en ekonomi med en liten offentlig sektor svarar individerna själva för
under sina liv. Under sin yrkesverkmerparten av inkomstomfördelningen
andel
välja
hur
tid
de
kan
stor
av inkomsterna de vill konsumera
samma
och hur mycket de vill spara. Dessa besparingar kan de sedan leva av som
pensionärer. Men naturligtvis kan de som inte kunnat eller velat spara
tillräckligt då få problem med försörjningen. Omfördelningen av köpkraft
mellan generationer sker i en ekonomi av detta slag i huvudsak via de
finansiella marknaderna.
Med en stor offentlig sektor kan omfördelningen i stället ske med skatter, transfereringar och subventioner. Det är t.o.m. möjligt att tänka sig att
inget privat sparande behövs. Omfördelningen av köpkraft mellan generationer skulle helt kunna ske via den offentliga sektorn.
Demografiska förändringar kan dock medföra stora svängningar i skattetrycket om den offentliga sektorn försöker upprätthålla en jämn standard
kan då leda
över tiden. svängningar i skatteunderlag och utgiftsbehov
till att vissa årskullar blir vinnare och att andra får bära en relativt sett stor
börda.
En vanlig förklaring till storleken på sparandet i ekonomin är den s. k.
SOU 1989:11. Den bygger på tanlivscykelhypotesen Spardelegationen,
ken att individer önskar fördela sin konsumtion jämnt över sina liv. De
spar under yrkesverksamma år för att dels betala tillbaka skulder de
tidigare ådragit sig, dels trygga försörjningen under ålderdomen.
Livscykelhypotesen innebär att den ekonomiska tillväxten och förändringar i befolkningens åldersstruktur spelar en stor roll för det privata
kan enligt teorin ge en
sparandets utveckling. Enbart befolkningstillväxt
leder till att andelen yrkeseffekt på sparandet. Om befolkningstillväxten
aktiva växer i förhållande till den totala befolkningen, kan man förvänta
sig att det totala sparandet i ekonomin ökar. Om inkomsterna dessutom
växer över tiden förstärks denna generationselfekt.
kan förväntas minska
Av kapitel 6 framgick att försörjningsbördan
successivt under det närmaste decenniet. Därefter beräknas den vara i
stort sett oförändrad under de första åren på 2000-talet för att sedan öka
och nå dagens nivå igen omkring år 2010. Under perioden 2010-2025
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beräknas försörjningsbördan
öka kontinuerligt
för att år 2025 vara omkring 4% större än idag. Den demografiska utvecklingen i Sverige talar
därmed för ett ökat nettosparande på l990-talet.
Befolkningsutvecklingens
betydelse för sparandets och inkomstemas
fördelning mellan generationer kan belysas med hjälp av en dynamisk
allmän jämviktsmodell
Auerbach och Kotlikoff,
1987. l denna modell
har individernas sparande bestämts enligt livscykelhypotesen. Därutöver
beaktas även deras önskan att lämna arv. Vidare antas individerna ha
rationella förväntningar,
vilket i modellen innebär att de har fullständig
kännedom om framtida priser och inkomster. Befolkningens åldersfördelning är den som redovisats i kapitel
Åldersfordelningen, löneutvecklingen under individernas livstid och de
offentliga ålderspensionernas storlek blir i modellen de faktorer som avgör
hur stora besparingar hushållssektorn bygger upp.
Generellt sett blir nettosparandet i modellen högt i ett land där unga
yrkesaktiva människor utgör en stor andel och lågt om andelen äldre är
hög. För en viss åldersfördelning i ekonomin blir sparandet högre
högre
räntan är.
Ju mer omfattande de offentliga ålderspensionema är desto lägre blir
nettosparandet i ekonomin. Det beror på att individernas egna sparande
infor ålderdomen minskar om de offentliga pensionema höjs. Något kompenserande offentligt sparande kommer
inte till stånd när det offentliga
pensionssystemet är av fordelningskaraktär.
Under de kommande 10 åren bör den demografiska utvecklingen enligt
simuleringarna leda till ett ökat sparande, se diagram 8.1. Befolknings-

Diagram 8.1 Ekonomins nettosparkvot 1970-2040
Procent

1970

av disponibel

1980

nutionalinkomst

1990

Källas Finansdepartementetl990,
Långtidsutredmngen 1990.

2000

2010

2020

2030

2040

Metoder, modeller och beräkningar, bilaga l till

2Modellen, antagandena
och simuleringsresultaten
presenterasmer utförligt
i bilaga l till Långtidsutredningen 1990Finansdepartementet, 1990.
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strukturen förskjuts nämligen så att en större andel av befolkningen under
denna period kommer att befinna sig i den ålder då man normalt har den
högsta sparbenägenheten.
Efter år 2010 minskar emellertid den yrkesaktiva delen av befolkningen,
dvs. de som har den högsta sparbenägenheten blir relativt sett :ärre.
när andelen pensionärer växer Till
Samtidigt ökar försörjningsbördan
följd av detta behöver ATP-avgiftema höjas kraftigt. Det växande avgiftstrycket medför att också inkomsterna för de yrkesaktiva generationerna
pressas. Den sammanlagda effekten blir att sparandet minskar.
Så småningom kommer emellertid förutsättningarna för ett ökat sparande att förbättras. Omkring år 2025 ökar återigen de yrkesaktivas andel av
befolkningen. Det blir då också möjligt att sänka avgiftstrycket något.

Sparandet

och inkomstfördelningen

mellan generationer

Sparandet kan påverkas av många andra faktorer än den demografiska
utvecklingen, exempelvis av tillväxten i ekonomin, Skatteregler och pensionssystemets utformning. I detta avsnitt analyseras pensionssystemets
inverkan på sparandet i ekonomin och därmed på inkomstfördelningen
mellan generationer.
ATP-reformen 1960 innebar en stor förändring av det svenska pensionssystemet. Hushållens försäkringssparande föll kraftigt under AP-fondens
1960- 1964. Därefter föll både företagens och husintroduktionsperiod
Detta har tolkats som en
hållens bruttosparande drastiskt 1965-1969.
1975. Det
Finansdepartementet,
ATP
införandet
försenad reaktion på
av
i stort
dock
kompenserades
1960-talet
under
sparandet
minskade privata
sett av ett ökat offentligt sparande när AP-fonden byggdes upp.
Det finns studier som visar att ATP-reformen medfört en inkomstomhar
livstidsinkomsten
fördelning mellan generationer. Den individuella
exempelvis beräknats öka med mellan 2 och 4% för de som var medelålders eller äldre när ATP-reformen genomfördes. För dagens 40-45 åringlivstidsinkomsten
bear och den efterföljande generationen har däremot
Ståhlberg,
räknats minska med i genomsnitt 2% p.g.a. ATP-reformen
1989.
mellan generationer motverkades dock i
Denna inkomstomfördelning
AP-fonden
byggdes
viss mån av att
upp under 1960-talet. Sedan 1972 har
emellertid AP-fondens finansiella sparande som andel av BNP successivt
fallit.
Mot denna bakgrund kan det vara intressant att belysa hur förändringar
i ATP-systemet kan tänkas påverka nettosparandet i framtiden och vilken
mellan generationer.
betydelse det har för inkomstfördelningen
De förändringar som analyseras är att taket i ATP-systemet tas bort, att
den genomsnittliga yrkesaktiva tiden ökar med två år exempelvis till följd
ersättningsgraden i
av att en mer flexibel pensionsålder har införts och att
pensionssystemet sänks.
Simuleringarna görs med en makroekonomisk modell som tar hänsyn
till den demografiska utvecklingen -och till de effekter på sparandet som
denna ger upphov till. Hänsyn tas också till förändringar i de offentliga
utgifterna som är direkt beroende av befolkningens åldersmässiga sam-
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Diagram 8.2 Ekonomins nettosparkvot
Procent

1990

ov disponibel

2000

notionolinkomst

v

2010

1

2020

v

2030

v

E40

Källa: Finansdepartementet 1990, Metoder, modeller och beräkningar, bilaga till
l
Långtidsutredningen 1990.

mansättning och de avgifter som krävs för att finansiera pensionsåtagandena.
I diagram 8.2 redovisas elfektema på ekonomins nettosparkvot
av att
pensionsåldern höjs år 2000 med ett år och år 2010 med ytterligare ett år.
En genomsnittligt högre pensionsålder minskar kostnaderna för pensioner
och ökar arbetskraften. Det möjliggör en högre tillväxt per capita. Pensionsavgifterna kan enligt modellsimuleringama
bli ca 4 procentenheter
lägre med denna förändring i pensionsåldern, se diagram 8.3. De lägre
pensionsavgifterna innebär minskade inkomstöverföringar
från yngre till
äldre generationer. Eftersom de yngre har en högre sparbenägenhet, blir
konsekvensen att det genomsnittliga
sparandet i ekonomin ökar. Det
ökade hushållssparandet medför i sin tur att hela ekonomins nettosparande växer. Högre sparande och större arbetskraftsutbud
innebär också att
kapitalbildningen
ökar, vilket får positiva konsekvenser för reallöneutvecklingen.
Om ersättningsgraden i pensionssystemet sänks skulle det ge effekter på
sparandet liknande de som följer av en högre pensionsålder. Också i detta
fall blir behovet av inkomstöverföringar
till äldre generationer mindre och
därmed stiger sparandet.
I diagram 8.2 och 8.3 redovisas också en simulering där taket i ATPsystemet tas bort. Taket innebär att den pensionsgrundande inkomsten är
maximerad. Idag är det en relativt liten andel av befolkningen
vars pensioner begränsas på detta vis. l takt med att reallönerna stiger kommer
dock en allt större andel att nå taket. Om taket tas bon kommer följdaktli-
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Diagram 8.3 ATP- och folkpensionsavgifter
Procent

av lönesumman

35
33 31
29 27
25 23 -

15
1990

V

I
2000

u

I
2010

r

V
2020

r

V
2030

I
2040

Källa: Finansdepartementet1990, Metoder, modeller och beräkningar, bilaga l till
Lángtidsutredningen l990.
högre pensioner. Det medför i sin tur att högre ATPgen allt fler att
avgifter måste tas ut från de yrkesaktiva. Därmed förstärks den sparandeminskning som följer av den demografiska utvecklingen några år in på
ZOOO-talet.
Tabell 8.1 Välfärdseüekter av förändringar i pensionssystemetoch finanspolitiken.
Skillnad jämfört medett referensalternativ beståendeav dagenspensionssystem
Skillnad i välfärdsekvivalenter för olika generationer uttryckt i procentenheter
Generation
- 75
-65
-50
- 25
- l0
0
lO
25
50
75
100
125
150

Inget
tak

Högre
pensionsålder

Lägre
ersättningsgrad

0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
-0.3
- l
-3.5
-4.4
-5.l
-5.2
-5.5

0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
-0.0
0.7
2.4
4.1
4.9
5.3
5.2
5.3

0.0
0.0
0.0
-O.5
0.2
1.2
2.2
3.5
5.0
5.6
6.1
5.8
5.9

Anm.: Skillnaden mätt med välfärdsekvivalenter fångar den kompensation i termer
av de totala resurserfinansiella tillgångar och nuvärdet av framtida arbetsinkomster som respektive generation skulle behöva för att vara beredd att avstå ifrån den
aktuella förändringen.
Källa: Finansdepartementet l990. Metoder, modeller och beräkningar, bilaga l till
Lángtidsutmdningen 1990.
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De olika förändringarna i pensionssystemet kan också analyseras uriett
"välfárdsekvivalenter"
för olika gevälfärdsperspektiv
med hjälp av s.
nerationer
l tabell 8.1 jämförs de diskuterade förändringarna med dagens
system med hjälp av detta mått. Generationen 0 i tabellen betecknar de
som föds när respektive reform genomförs och generationen -75 avser den
allra äldsta åldersgruppen.
En höjning av pensionsåldern under det första decenniet på 2000-talet,
liksom en lägre ersättningsgrad, medför en ökad välfärd för kommande
sker successivt
Eftersom den ökade kapitalbildningen
generationer.
reform
gradvis.
sådan
vinsterna
ut
av en
mognar
Framtida generationer kommer däremot att göra förluster i välfárdstermer om taket i ATP-systemet tas bort. Orsaken är att det lägre sparandet
och därmed en sämre reallöneleder till en långsammare kapitalbildning
utveckling. De negativa effekterna visar sig emellertid fullt ut först efter ett
antal år.

8.4

Offentliga

En begränsad

utgifter

fram

till

år 2025

uppgång i utgiftsandelen

Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn utgörs av skillnaden
mellan sektorns inkomster och utgifter. Som utgångspunkt för diskussionen kring det offentliga sparandet i nästa avsnitt presenteras här några
i ett längre
olika kalkyler över den offentliga sektorns utgiftsutveckling
tidsperspektiv, fram till år 2025. Beräkningarna omfattar samtliga utgifter
i den offentliga sektorn exklusive ränteutgifter.
l det huvudalternativ som redovisas antas att näringslivets produktivitet
ökar med i genomsnitt 2% per år. Vidare antas befolkningsutvecklingen
och arbetskraftsutbudet i timmar för hela ekonomin fram till år 2025 följa
den utveckling som redovisades i kapitel
Reallönen har antagits växa i samma takt som näringslivets produktivitet, dvs. med 2 %. Vidare antas att reallönen i den offentliga sektorn växer
i den offentliga sekmed samma takt som i näringslivet. Produktiviteten
nationalräkenskaperna
i
beräkningskonventionen
enlighet
med
torn har i
förutsatts vara oförändrad under hela tidsperioden. Alla dessa antaganden
är förknippade med hög grad av osäkerhet. Därför genomförs ett par
känslighetskalkyler.

Tabell 8.2 Arbetskraftsutbud i timmar och BNP-tillväxt
1 respektive 2 procents produktivitetstillväxt i näringslivet
Årlig procentuell förändring

Arbetskraftsutbud
i timmar
BNP 1 % alt.
BNP 2% alt.

19901995

19962000

20012010

20112025

0,7
1,3
2,1

0,7
1,4
2,2

-0,2
0,4
1,2

-0,1
0,2
1,0

Källa; Finansdepartementet.

Skillnaden mätt med
välfärdsekvivalenter
fångar den kompensation
i termer av de totala resurser finansiella tillgångaroch nuvärdet av
framtida arbetsinkomster som respektive generation skulle behöva för
att vara beredd att avstå
ifrån den aktuella förändringen.
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Den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten
för hela tidsperioden 19902025 beräknas bli omkring 0,6% vid l % produktivitetstillväxt
i näringslivet och omkring 1,4% när produktiviteten
i näringslivet växer med 2%, se
tabell 8.2.
Den offentliga konsumtionsvolymen bedöms öka med 1,6%
per år fram
till år 2000 och därefter med 1% per år. En känslighetskalkyl genomförs
med en konsumtionsutveckling
baserad på en oförändrad resursinsats per
individ i olika åldersgrupper samt de beslut om reformer
som redan fattats
s.k. baskalkyl.
De ofentliga investeringarna bedöms öka med drygt 1,6%
per år fram
till år 2000 för att därefter öka med en takt av knappt 0,5 °/0
per år.
Till långtidsutredningen
har riksförsäkringsverket
utarbetat prognoser
för ATP, folkpension, delpension, kommunalt bostadstillägg KBT
och
sjukpenning, vilka år 1988 sammantaget utgjorde drygt 50
av de ofentliga transfereringarna.
Bedömningarna av dessa och övriga transfereringar redovisas i kapitel 7
tillsammans med en mer utförlig redovisning av konsumtionsoch investeringsbedömningama.
Frågan är nu hur de olfentliga utgifterna som andel av BNP kommer att
utvecklas. Om produktiviteten
i näringslivet växer med 2% per år, växer
BNP-andelen från omkring 56% år 1990 till omkring 63 °/0 år 2025,
se
tabell 8.3.
Tabell 8.3 Offentliga utgifter 1990-2025. Huvudaltemativet
Procentuell andel av BNP i löpande priser
År

1990

1995

2000

2010

2025

Offentlig konsumtion
Offentliga investeringar
Pensioner
Ovriga transfereringar

26,5
3,0
ll
15,2

27,2
2,9
10,6
15,8

27,9
2,7
10,1
15,2

30,7
2,4
1l
14,5

36,3
2,0
11,3
13,5

Summautgifter

55,7

56,5

56,0

58,7

63,1

De offentliga utgifterna för 1990 är hämtade från Preliminär nationalbudget för
1990PNB.
Källa: Finansdepartementet.
Det är den offentliga konsumtionen som medför att de offentliga utgifterna på lång sikt ökar. Avgörande för hur den offentliga konsumtionen
utvecklas
räknat som andel av BNP
- är hur snabbt antalet arbetade
timmar inom den offentliga sektorn växer i förhållande till det privata
näringslivet. Efter år 2000 antas det totala utbudet
av arbetstimmar minska. En konsekvens av det är att den offentliga sektorns andel
av det totala
antalet utförda arbetstimmar ökar mer än tidigare. Det förklarar i sin tur
varför den offentliga konsumtionens andel
av BNP då växer snabbare.
ATP-utgiftema
fortsätter att växa fram till år 2025 samtidigt
som folkpensionema förväntas minska i motsvarande grad, räknat
som andel av
BNP. Sammantaget innebär detta att pensionernas andel
av BNP kan
förväntas vara i stort sett oförändrad under hela tidsperioden.
Omkring år 2010 är ATP-systemet fullt utbyggt. Uppgången i ATPutgiftema fram till dess är huvudsakligen
en följd av ATP-systemets suc-
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cessiva utbyggnad. Därefter förväntas pensionärernas andel av befolkningen öka. Den utgiftsökning för ATP-systemet som en större andel pensionäsom finns i ATPrer utgör motverkas emellertid av den takkonstruktion
systemet.

Några alternativa

utgiftsbanor

l tabell 8.4 redovisas en kalkyl där produktiviteten i näringslivet har antaberäknas de
gits öka med 1 per år. Vid en så låg produktivitetstillväxt
offentliga utgifterna öka från omkring 56% av BNP år 1990 till drygt 71 °/o
av BNP år 2025.
Tabell 8.4 Oñentliga utgifter 1990-2025. l procents produktivitetsutveckling i näringslivet
Procentuell andel av BNP i löpande priser
År

1990

1995

2000

2010

2025

Offentlig konsumtion
Offentliga investeringar
Pensioner
Ovriga transfereringar

26,5
3,0
11,0
15,2

27,5
3,0
11,1
16,0

28,5
3,0
11,1
15,6

32,0
2,9
13,0
15,4

38,4
2,8
14,9
15,2

Summa utgifter

55,7

57,7

58,3

63,3

71,3

° De offentliga utgifterna för 1990 är hämtade från Preliminär nationalbudget för
1990 PNB.
Källa: Finansdepartementet.
växer endast marginellt snabbare som
Den offentliga konsumtionen
i näringslivet. Det är en
produktivitetstillväxt
andel av BNP vid en lägre
grad antas
motsvarande
i
produktivitetstillväxten
följd av att den lägre
offentliga
seki
därmed
den
näringslivet
och
i
reallönetillväxten
minska
lönekostnader
offentliga
sektorns
medför
i
sin
den
som
tur att
torn. Det
i motsvarande
svarar för ca 70 °/o av den offentliga konsumtionen - blir
grad lägre.
Det är framförallt pensionsutgiftemas andel av BNP som ökar vid en
Skälet är att pensionema är värdesäkrade
lägre produktivitetstillväxt.
pensiogenom att såväl de intjänade pensionspoängen som de utgående
reala
den
medför
lägre
Det
att
nerna följer konsumentprisutvecklingen.
räknapensionsutbetalningarna
blir
tillväxten i ekonomin blir desto högre
de som andel av BNP.
Även de övriga transfereringsutgifterna
ökar som andel av BNP jämfört
eftersom
del
huvudalternativet,
med
en
av dessa - exempelvis barnbidraoförändrade.
realt
antagits
studiebidraget
och
get
vara
Slutligen redovisas i tabell 8.5 en kalkyl där den ofentliga konsumtionen
växer med 1,2% per år under perioden 1990- 1995, 1,0 °/o per år under
perioden 1996-2000 och 0,2
per år därefter fram till år 2025, d.v.s.
enligt den baskalkyl som presenterades i kapitel
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Tabell 8.5 Offentliga utgifter 1990-2025. Offentlig konsumtion enligt baskalkyl
Procentuell andel av BNP i löpande priser
År

1990

1995

2000

2010

2025

Offentlig konsumtion
Offentliga investeringar
Pensioner
Ovriga transfereringar

26,5
3,0
l 1,0
15,2

26,6
2,9
10,6
15,8

26,4
2,7
10,0
15,1

26,6
2,4
10,8
14,4

27,2
1,9
10,9
13,3

Summautgifter

55,7

55,9

54,3

54,2

53,3

a De offentliga utgifterna för 1990 är hämtade från Preliminär nationalbudget för
1990PNB.
Källa: Finansdepartementet.
Den lägre offentliga konsumtionstillväxten
medför att BNP ökar något
snabbare, med l,6°/0 per år under perioden 1990-2025 jämfört med 1,4 °/0
per år i huvudalternativet.
De offentliga utgifterna som andel av BNP beräknas, efter en marginell
ökning 1990- 1995, minska successivt fram till år 2025. Den lägre utgiftsnivån i slutåretjämfört
med huvudalternativet,
53,3 °/0av BNP mot 63,1 %
av BNP, kan huvudsakligen förklaras av den lägre konsumtionsvolymen.
Den högre BNP-tillväxten i detta alternativ medför dock att även utgifterna för framförallt pensionerna minskar räknat som andel av BNP, jämfört
med huvudaltemativet.

8.5

4Sebilaga l till Långtidsutredningen 1990Finansdepartementet,
1990 för en beskrivning
av den modell som använts, MAMMA.

Offentliga

utgifter,

skattetryck

och

sparande

År 1990, som är utgångsåret för de
ovan redovisade långsiktiga utgiftskalkylema, beräknas det finansiella sparandet i den offentliga sektorn uppgå
till knappt 5
beräknas
av BNP. Staten och socialförsäkringssektom
uppvisa överskott på omkring 2,5 respektive 3% av BNP, medan den
kommunala sektorn beräknas
ett finansiellt underskott på omkring 1 °/0
av BNP.
När utgiftsutvecklingen
för den offentliga sektorn är bestämd, blir valet
av skattetryck avgörande för det offentliga finansiella sparandets storlek.
Därmed bestäms också utvecklingen över tiden för de finansiella nettotillgångarna i den offentliga sektorn.
Tillväxten i ekonomin och de offentliga utgifternas utveckling är dock
av flera skäl inte oberoende av valet av skattetryck. Ett högre skattetryck
kan t.ex. förväntas
effekter på arbetskraftsutbudet samt produktivitetstillväxten och därmed pá tillväxten i ekonomin, se kapitel
Valet av
skattetryck får emellertid också konsekvenser för sparandets utveckling.
Såväl den nuvarande som framtida möjliga konsumtionsvolymen
påverkas och därmed även fördelningen av välfärden över tiden.
För att studera tänkbara efekter på sparande och inkomstfördelningen
mellan generationer av olika utvecklingsvägar för skatter och offentliga
utgifter har ett par simuleringar genomförts
Mellan huvudalternativet
i
detta avsnitt och i avsnitt 8.4 råder överenstämmelse vad avser de offentliVidare har skattega utgifterna, arbetskraftsutbudet och produktiviteten.
trycket antagits vara oförändrat under hela perioden 1990-2025.
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Den offentliga sektorn uppvisar med dessa förutsättningar positiva finansiella sparsaldon under hela 1990-talet av samma storleksordning som
vid slutet av 1980-talet, dvs. omkring 4% av BNP. Eftersom de offentliga
utgiftemas andel av BNP ökar går det att sluta sig till att en ökande andel
av överskotten skapas av avkastningen på den växande offentliga förmögenheten. Efter år 2000 sker en successiv försämring av det offentliga
finansiella sparandet. År 2020 har utgifterna ökat så mycket att det finansiella sparandet i den offentliga sektorn är noll, för att därefter bli negativt.
l en första känslighetskalkyl studeras effektema av att ändra skatterna så
att det finansiella sparandet i den offentliga sektorn är noll varje år, samtidigt som de offentliga utgifterna utvecklas som tidigare. Konsekvensen av
detta är att skattetrycket blir lägre under perioden 1990-2005 och högre
under perioden 2005 - 2025.
Hushållen väljer att under 1990-talet konsumera en del av de ökade
nettoinkomstema och att spara återstoden. Den privata konsumtionen blir
i denna känslighetskalkyl i genomsnitt 1,9% högre i nivå under perioden
med det lägre offentliga
fram till år 2000, se tabell 8.6. Tillsammans
motsvarande 1,5% av
sparandet leder detta till en bytesbalansförsämring
BNP år 2000.
Tabell 8.6 Konsumtion, bytesbalansoch nationalförmögenhet
Procentuell skillnad i simuleringama gentemot huvudaltemativet år 2000
Genomsnittlig konsumtion 1990- 2000, nivå:

Bytesbalans/BNP
i procentenheter

Nationalförmögenhet

Privat

Offentlig

Totalt

Sänkta skatter

1,9

0,0

1,2

- 1,5

-0,5

Ökad offentlig
konsumtion

0,0

9,5

3,5

- 3,5

- 1,4

Källor; Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

Eftersom utlandsskulden år 2000 blir högre blir det framtida konsumtionsutrymmet
eller nationalförmögenheten
se kapitel 2 0,5 % lägre.
Sammanfattningsvis
tenderar alltså den initiala sänkningen av skattetrycket, under givna förutsättningar,
att försämra ekonomins totala sparande
och därmed att omfördela konsumtionen från framtida till nuvarande
generationer.
l den andra känslighetskalkylen studeras effektema av en ökad ofentlig
konsumtion under 1990-talet, medan skattetrycket är detsamma som i
huvudaltemativet.
För jämförelsens skull antas att den offentliga konsumtionen ökar precis så mycket att det offentliga sparandet blir noll under
1990-talet. Det innebär att den offentliga konsumtionen under 1990-talet
För perioden därefter
är i genomsnitt 9,5°/o högre än i huvudaltemativet.
antas den offentliga konsumtionen följa utvecklingen i huvudaltemativet.
Vidare antas i denna simulering att nivån på den offentliga konsumtioEftersom konsumennen inte påverkar det privata konsumtionsbehovet.
sker i denna känsternas inkomster är desamma som i huvudaltemativet
till skillnad från den föregående - inget ökat sparande hos
lighetskalkyl
-
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hushållen. Hela ökningen i offentlig konsumtion resulterar därför i
en
försämring av bytesbalansen, jämfört med huvudalternativet
med omkring 3,5 procentenheter av BNP. Den negativa effekten på framtida
generationers konsumtionsmöjligheter
blir därmed starkare än i fallet med
minskat skattetryck. Nationalförmögenheten
blir 1,4 °/olägre år 2000, jämfört med en försämring med omkring 0,5% när skattetrycket sänktes.
Utgiftsberäkningarna
i avsnitt 8.4 visar att de offentliga utgifterna som
andel av BNP tenderar att stiga gradvis när produktiviteten
antas öka med
2 °/oi näringslivet och arbetskraften växer enligt tidigare utnyttjad
prognos.
Om skattetrycket är kvar på nuvarande nivå kommer ändå den offentliga
sektorn med dessa antaganden att kunna ha finansiella överskott
en bra bit
in på 2000-talet. Det beror på att löpande utgifter delvis kan täckas med
ränteinkomster
från en offentlig förmögenhet som växer kontinuerligt,
med
avtagande
takt. Om den offentliga konsumtionens ökningstakt
men
däremot kan nedbringas till baskalkylens nivå kan skattetrycket med
samma allmänekonomiska förutsättningar successivt sänkas fram till år 2025.
Mot denna bakgrund kan det vara intressant att studera vad som händer
om skattetrycket sänks. Det belyses i en av simuleringama i avsnitt 8.5.
Effekten blir en nedgång i det totala sparandet i ekonomin och i bytesbalansen. Någon hänsyn har då emellertid inte tagits till exempelvis att ett
lägre skattetryck kan tänkas påverka den ekonomiska tillväxten i ekonomm.

8.6

Den

privata

Hushållssektorns

sektorns

sparande

sparande

har minskat

l-lushållssparandet är idag mycket lågt, se diagram 8.4. Under 1960- och
l970-talen var nettosparandet
skillnaden mellan disponibel inkomst
och privat konsumtion
hela tiden positivt. Mätt som procent av disponibel inkomst varierade det mellan 7,5 och 2,5%. Under 1980-talet har
däremot nettosparkvoten minskat dramatiskt, från knappt 5% år 1980 till
lägre än -5% år 1988.
Nettosparandets utveckling under de första åren på 1980-talet kan förklaras med att hushållen försökte behålla sin konsumtionsstandard
trots
minskade realinkomster.
Real disponibel inkomst minskade med drygt
5% under perioden 1980-1983
medan konsumtionsvolymen
endast
minskade med 2 °/o.Därmed sjönk nettosparkvoten med
ca 3 procentenheter.
Under perioden 1983-1988
steg real disponibel inkomst med 10%.
Ändå ökade inte hushållens sparande. Tvärtom
minskade nettosparkvo5% 1988. Det är det lägsta värdet sparkvoten uppvisat
ten, till som lägst
under hela efterkrigstiden. Det är dock värt att notera
att nettosparandet
enligt nationalräkenskapernas
definition inte inkluderar sparande i form
Skulle den göra det blir utvecklingen
av varaktiga konsumtionsvaror.
under 1980-talets senare del mindre dramatisk. Nettosparkvoten skulle då
i stort sett vara oförändrad efter 1982.
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Diagram 8.4 Hushållens nettosparkvot 1970- 1989
Procent

av disponibel

inkomst

8, ...............................................................................

1970

19.75

19.80

..

19185

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

Hushållens nettosparande kan delas upp i realt och finansiellt sparande,
se diagram 8.4. Det finansiella sparandet utgörs huvudsakligen av nettobanksparande, aktiesparande, individuupplåning på kreditmarknaden,
ellt försäkringssparande och obligationssparande medan nettoinvesteringar i egna hem och fritidshus dominerar det reala sparandet.
Av diagrammet framgår att utvecklingen under 1980-talets första år
orsakades av ett försämrat realt sparande. Därefter minskade även det
finansiella sparandet, medan det reala sparandet stabiliserat sig på en nivå
kring noll-strecket.
Nedgången i hushållens bostadsinvesteringar efter år 1979 kan förklaras
med att realräntorna steg i slutet av 1970-talet samtidigt som ränteavdragen begränsades i början av l980-talet. Till detta kommer att realräntorna under l980-talet har fortsatt att ligga på en historiskt sett hög nivå.
finansiella sparkvoten under de senaste åren torde
Nedgången
huvudsakligen hänga samman med avregleringen på kreditmarknaden.
Hushållen fick därmed större möjligheter att lånefinansiera sin konsumi form av
tion. Dessutom har hushållens starka förmögenhetstillväxt
värdestegringar på fastigheter och aktier - bidragit till att hushållen
kunnat ökat sin upplåning.

Ett successivt ökande hushållssparande
Av avsnitt 8.3 framgår att den demografiska utvecklingen bör ha en positiv
effekt på hushållen nettosparande under 1990-talet eftersom den yrkesaktiva andelen av befolkningen väntas växa. Under det första decenniet på
2000-talet väntas andelen yrkesaktiva vara kvar på i stort sett oförändrad
nivå, för att sedan successivt börja minska omkring år 2010, då de stora
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grupperna födda på 1940-talet börjar gå i pension. Den demografiska
utvecklingen bör därmed först efter år 2010 få
en negativ effekt på hushållssparandet.
ATP-reformen och tillväxten i de kollektivavtalsreglerade
pensionsxsvstemen kan vara en viktig Förklaring till det långsiktigt lägre hushållssparandet. Under 1990-talet kommer de flesta blivande pensionärerna
att omfattas av dessa pensionssystem. Den skillnad som funnits mellan äldres och
yngres motiv till privat pensionssparande skulle därmed minska under
1990-talet. Det bör innebära att den trendmässiga minskningen
av hushållens sparande som har orsakats av att successivt fler i yrkesverksam ålder
får full ATP upphör i framtiden.
Eftersom basbeloppet ökar i takt med konsumentpriserna
kommer en
ökande andel av befolkningen att ha inkomster över taket i ATP vid
reallönetillväxt i ekonomin. Detta kan leda till att det privata pensionssparandet ökar under 1990-talet och början av 2000-talet, i syfte att kompensera för en lägre ersättningsgrad i ATP-systemet. l den mån uppgången i
det privata sparandet sker via individuella pensionsförsäkringar förbättras
även hushållssektorns sparande i motsvarande grad.
De relativt stora effekterna på hushållens finansiella sparande orsakade
av avregleringen på kredilmarknaden
torde vara av tillfällig karaktär. De
tidigare regleringarna medförde att hushållen inte kunde skuldsatta sig i
önskad omfattning. Anpassningen till en önskad skuldsättningsgrad bör i
huvudsak ha skett vid 1980-talets utgång. l fortsättningen förväntas belåningen öka endast i den utsträckning
som också värdet på hushållens
tillgångar ökar.
En viktig aspekt att beakta vid en analys av det framtida hushållssparandet är effekterna av den skatlereform som skall genomföras under åren
1990 och 1991. Hur skattereformen påverkar hushållens nettosparande på
lite längre sikt är svårt att bedöma, se kapitel
Det finns en rad motverkande faktorer att ta hänsyn till. Reformen torde generellt sett leda till
en
förskjutning från realt till finansiellt sparande, framförallt
genom en minskad skuldsättning för hushållen.
Det finansiella bruttosparandet
påverkas positivt av skattereformen
genom att avkastningen på fullt beskattat sparande stiger och negativt
genom att avkastningen på idag obeskattat sparande, t.ex. allemanssparande och pensionssparande, försämras. Nettoeffekten på hushållens bruttosparande antas bli svagt positiv.
Skattereformen torde slutligen innebära att hushållens reala sparande
minskar. Kostnaden för innehav av fritidshus och eget hem stiger dels
genom att värdet av ränteavdragen minskar, dels genom en högre löpande
beskattning. Skattereformen bör därmed resultera i lägre nettoinvesteringar i egna hem och fritidshus.
Den reala inkomstutvecklingen är sannolikt den viktigaste bestämningsfaktorn för hushållens nettosparande. Enligt den bedömning
av den svenska ekonomins utveckling under 1990-talet
redovisas
i kapitel 10,
som
beräknas hushållens reala disponibla inkomster växa med i genomsnitt
drygt 2 l/2 °/0per år under 1990-talet. Det talar för ett ökat hushållssparande.
Sammantaget talar alltså det mesta för ett ökat hushållssparande på
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1990-talet. Vid en ökning av de reala disponibla inkomsterna med i
genomsnitt 21/2°/0 per år under 1990-talet antas nettosparkvoten stiga
från ca
3% 1989 till omkring 2% år 2000.
F öretagssektorns

sparande

Företagssektorns bruttosparande summan av totala investeringar och finansiellt sparande ökade från omkring 11,6°/0 av BNP år 1980 till drygt
14% av BNP år 1985, se tabell 8.7. Det förbättrade sparandet förklaras av
den stora vinstuppgång som skedde åren 1982- 1983 efter devalveringarna 1981 och 1982. Under denna period skedde även en kraftig investeringstillväxt åren 1984- 1985. De följande åren fram till år 1988 sjönk
bruttosparandet med 2 procentenheter, ned till drygt 12% av BNP år 1988
investeringarna fortsatte öka medan företagens finansiella sparande
sjönk med drygt 3% av BNP.
Tabell 8.7 Sparandeti företagssektorn
Procentuell andel av BNP i löpande priser
1989

1980

1985

1988

Bruttosparande
Finansiella företag
Icke-finansiella företag
Totalt

4,3
7,2
11,6

4,8
9,5
14,3

5,4
6,9
12,4

5,4
4,0
9,4

Investeringar
Finansiella företag
Icke-finansiella företag
Totalt

0,2
11,5
11,7

0,5
12,6
13,0

0,7
13,6
14,3

0,7
14,3
15,0

Finansiellt sparande
Finansiella företag
Icke-finansiella företag
Totalt

4,1
-4,2
-0, l

4,3
- 3,0
1,3

4,7
-6,7
- 2,0

-- 10,3
- 5,6

4,7

Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.
Bruttosparandet hos de finansiella företagen banker, finansbolag och
försäkringsbolag har stadigt legat på en nivå kring 4- 5,5 °/oav BNP under
1980-talet. Förändringarna i företagssektoms bruttosparande under denna
tidsperiod kan således hänföras till de icke-finansiella företagen. Under
perioden 1985-1988 minskade de sitt bruttosparande från 9,5% till ca
7%, räknat som andel av BNP. Det finansiella sparandet sjönk därmed
med hela 3,7 procentenheter mellan åren 1985 och 1988, vilket inte kan
eller med de inhemska investeringamas
förklaras med vinstutvecklingen
utveckling.
Den viktigaste förklaringen till att det finansiella sparandet hos de ickefinansiella företagen har minskat är den expansion som skett utomlands i
och aktieköp. Dessa ökade från ca 10 miljarform av direktinvesteringar
miljarder
kr. 1988. De högre direktinvesteringar30
der kr. 1985 till drygt
i utlandet och ökade räntebetalningupplåning
stigande
medfört
en
na har
endast i begränsad omfattning
har
avkastning
som genererats
ar. Den
tagits hem till Sverige.
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Företagens bruttosparande minskade ytterligare år 1989 till drygt 9% av
BNP. Det minskade bruttosparandet kan även under detta år huvudsakligen förklaras av kraftigt ökade räntebetalningar till utlandet. Företagens
investeringar ökade med ca 0,7
av BNP under 1989. Konsekvensen blev
att företagssektorn finansiella sparande minskade ytterligare, med ca 3,6%
av BNP. Företagssektorns finansiella underskott skulle därmed bli i storleksordningen -5,6 °/oav BNP år 1989.
Samtidigt har Företagen emellertid byggt upp tillgångar utomlands. De
bör ge direktavkastning och värdestegring, vilökade utlandstillgångama
ket på sikt bör komma företagssektorns finansiella sparande till godo.
valutafonden skall avfrån Internationella
Enligt rekommendationer
i form av återinvesterade vinstmedel
kastningen på direktinvesteringar
löpande redovisas som intäkter under posten avkastning på kapital i
bytesbalansen och som utflöde av direkta investeringar i kapitalbalansen.
Skulle den statistiska redovisningen ske på detta sätt skulle således såväl
varit väsentligt högre i
det finansiella sparandet som bruttosparandet
företagssektorn under åren 1985- 1989.
Hur företagens framtida finansiella sparande kommer att utvecklas är
svårt att bedöma eftersom det i hög grad är beroende av företagens direktinvesteringar i utlandet samt i vilken utsträckning avkastningen på dessa
återförs till Sverige. Företagens underskott beräknas öka kraftigt de närmaste åren. Det är dock delvis en följd av att den registrerade avkastningen på företagens utlandstillgångar är så låg, eftersom en stor del av vinsterna från utlandet återinvesteras utomlands.
l framtiden är det möjligt att företagen väljer att ta hem en större andel
av de utländska vinsterna till Sverige. Vid en given inhemsk investeringsoch vinstnivå skulle det medföra ett högre finansiellt sparande i företagssektorn. Denna frågeställning diskuteras mer utförligt både i kapitel 9 och
11.
bedöms
såsom det mäts idag
Företagssektorns bruttosparande
-minska till ca 6 7 % av BNP år 1991 för att därefter öka. År 2000 bedöms
bruttosparandet i företagssektorn återigen kunna vara i samma storleksordning som år 1989, dvs. ca 10% av BNP.

8.7

Pensionssystem

och

pensionssparande

Av tidigare avsnitt har framgått att det finns många fler faktorer att ta
hänsyn till vid utformningen av pensionssystemet än dess inverkan på
sparandet i ekonomin. Hur pensionssystemet är uppbyggt påverkar även
Vidare påverkar pensionssystemet
i resursanvändningen.
effektiviteten
Fördelningsmellan individer.
fördelningen av konsumtionsmöjligheter
fördelningen
dels
aspekten har flera dimensioner.Den
avser
av konsumtionsmöjligheter inom en generation av pensionärer, dels fördelningen av
mellan pensionärer och den övriga befolkningen,
konsumtionsutrymme
dvs. egentligen mellan generationer.
Diskussionen om dagens svenska pensionssystem kretsar till stor del
kring ATP-systemet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att det finns flera
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andra kollektiva och privata pensionssystem och att Förändringar i ATPsystemet påverkar dessa andra system.
Problemen i det nuvarande ATP-systemet kan delas in i tre huvudkategorier. Det första problemet rör fördelningen av tillgängligt konsumtionsoch pensionärer. Eftersom ATP-pensioutrymme mellan förvärvsaktiva
prisindexering
är det beroende av tillväxttakten
nerna värdesäkras genom
innebär
lnflationsskyddet
ekonomin.
i
att pensionärerna garanteras sin
tidigare standard. Om reallönema växer innebär det emellertid att pensionärerna får en relativt sett mindre andel av tillgängligt konsumtionsutrymme medan det omvända gäller vid ett reallönefall.
och pensionärer
Problemet med fördelningen mellan förvärvsaktiva
skulle exempelvis kunna lösas genom att knyta pensionemas utveckling till
Förändringar i de aktivas köpkraft Wetterberg, 1989. En sådan lösning är
dock inte heller problemfri bl.a. av den anledningen att det ständigt sker
förskjutningar i befolkningens åldersstruktur och att arbetskraftsutbudet
förändras över tiden. Därmed ställs krav på att pensionsavgiften eller
pensionsnivån förändras Ståhlberg, 1989.
Det andra problemet har att göra med att en del av ATP-avgiften kan
betraktas som en skatt. Avgifterna till ATP-systemet är direkt proportionella mot inkomsterna. Det är däremot inte förmånema utan dessa beskäl.
gränsas av regler som tillkommit
av framför allt fördelningspolitiska
De s.
l5- och 30-årsreglema för intjänande av pensionspoäng samt taket
på 7,5 basbelopp vid utbetalning av pensioner medför att kopplingen
mellan avgift och pensionsförmån försvagas för vissa grupper. En högavlönad person som ligger på det s. ATP-taket om 7,5 basbelopp får aldrig ut
mer i pension även om han skulle öka sina inkomster och därmed sina
inbetalda ATP-avgifter.
Motsvarande resonemang kan även föras om 15och 30-årsreglema. Det innebär att en betydande del av ATP-avgiften i
praktiken är en skatt. Denna skatteandel kommer dessutom att öka vid
tillväxt i ekonomin och när gradvis allt fler personer överskrider 15- och
30-års gränserna, som en följd av att ATP-systemet når sitt fullfunktionsstadium. På sikt urgröps således kopplingen mellan avgifter och förmåner
ytterligare. Det kan i sin tur tänkas få konsekvenser för arbetskraftsutbudet, val av pensionsålder m. m.
Det tredje problemet rör sparandet i ekonomin. Som framgick av föregående avsnitt påverkar pensionssystemets utformning ekonomins totala
sparande. Traditionellt
har det huvudsakliga skälet för att spara varit att
skapa trygghet inför ålderdomen.
Privat pensionssparande är normalt organiserat som ett försäkringssybetalas in och fonderas för att sedan utbetalas
stem. Försäkringspremier
till de pensionerade. Det kallas för premiereservsystem och innebär att en
omfattande kapitalbildning
äger rum i ekonomin.
Där
ATP-systemet är däremot uppbyggt som ett fördelningssystem.
med pensionsavgifter eller skattemefinansieras pensionsutbetalningama
del, som samtidigt betalas in av den förvärvsarbetande generationen. En
viss fondering sker i AP-fondema, men de är mycket små i förhållande till
de totala pensionsåtagandena.
När ATP-systemet infördes bortföll ett av hushållens viktigaste motiv
för att spara. l och med att det lägre privata pensionssparandet inte fullt ut
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kompenserades av ett högre offentligt sparande är det troligt att sparandet
i ekonomin idag är lägre än eljest.
Frågan är då hur det framtida pensionssystemet skall utformas för att de
ovan nämnda problemen skall lösas. Man kan i varje fall tänka sig två
olika utvecklingsvägar som är likartade vad gäller pensionssystemets funktionssätt, men som skiljer sig åt med avseende på var i ekonomin ett ökat
fonderat sparande kommer till stånd
i den ena fallet sker det fonderade
sparandet i den privata sektorn i det andra i den offentliga sektorn.
Om man låter ATP-systemet vara oförändrat enligt nuvarande regler
kommer det vid real tillväxt i ekonomin att med tiden övergå till ett
folkpensionssystem,
fast på en högre nivå. En sådan utveckling torde
stimulera privat
kollektivt eller individuellt
pensionssparande. Redan idag finns omfattande avtalsreglerade pensionssystem. lndustritjänstemännens pensionssystem är ett premiereservsystem. De privatanställda
arbetarna har ett pensionssystem som är ett mellanting mellan premiekapitaltäckningssystem.
De
reservsystem och fördelningssystem, ett s.
statliga och kommunala avtalspensionema betalas emellertid med löpande
skattemedel och kan därför karaktäriseras som fördelningssystem.
Om inga Förändringar görs i det nuvarande ATP-systemet kommer
säkerligen de privata pensionsforsäkringama
i ökad utsträckning att bli ett
komplement till ATP för personer med inkomster över taket på 7,5 basbelopp. Därmed skapas en stark koppling mellan pensionsavgifter och förmåner som omfattar en allt större del av de utbetalade pensionerna. Om de
privata pensionspremierna
fonderas bör denna utveckling få en positiv
effekt på ekonomins totala sparande.
Ur fördelningspolitisk
synpunkt är det viktigt att alla medborgare erbjuds möjlighet till kompletterande pensioner på likartade villkor. Om
man vill låta ATP övergå till ett heltäckande folkpensionssystem är det
också nödvändigt att höja grundpensionen för de som inte har full ATP.
Alternativet är att reformera ATP-systemet. Genom att förlänga kvalifikationstiderna
vad gäller såväl intjänandetiden
som de bästa åren i
kombination med att ta bort taket
så förstärks kopplingen mellan avgift
och förmån i ATP-systemet. Då får avgifterna i mindre utsträckning än
tidigare karaktären av skatt. Om sedan pensionerna värdesäkras, genom
att deras utveckling knyts till förändringar i de aktivas köpkraft, erhålls en
bättre följsamhet mellan den samhällsekonomiska utvecklingen och pensionsutbetalningarna.
Om dessa ändringar skall genomföras utan att de
totala ATP-utbetalningarna
skall behöva ökas måste dock ersättningsgraden minska. En förutsättning för att detta reformerade ATP-system skall
vara likvärdigt med utvecklingen utan förändring är dessutom att de ATPavgifter som betalas in fonderas.
De två alternativa utvecklingsvägarna för pensionssystemet i framtiden
har skisserats för att visa att det med olika metoder är möjligt att hantera
en del av det nuvarande systemets problem och ändå nå likartade och ur
samhällsekonomisk synvinkel önskvärda resultat. Pensionsystemets konstruktion spelar en betydande roll för sparandet. Det är bl. a. mot denna
bakgrund viktigt att få till stånd en diskussion om pensionerna och sparandet i framtiden.
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8.8

Sammanfattning

och

slutsatser

Det hävdas ofta att sparandet i ekonomin är för lågt. Vad som avses med
detta påstående är inte alltid klart. Inte heller är orsakerna till det låga
sparandet alltid så väl klarlagda. Det senare är emellertid en förutsättning
för att kunna sätta in effektiva ekonomisk-politiska
åtgärder.
ekonomin
spelar
i
svenska
totala
sparandet
den
Det
en stor roll för den
framtida tillväxten och välfärden. Mot bakgrund av att Förvärvsarbetande
under l990-talet svarar för en stor del av befolkningen, och att de äldre
därefter ökar sin andel, borde sparandet under de närmaste tio åren vara
högt.
i den svenska ekonomin bedöms kunna uppgå till i
Bruttosparandet
genomsnitt ca 17% av BNP under 1990-talet. Det är ungefär i nivå med
l980-talet, men väsentligt lägre än tidigare.
1,4% av de disponibla
Hushållens totala sparande beräknas stiga från
inkomsterna år 1990 till ca 2% år 2000. Ett ökat privat pensionssparande
är troligt när allt fler kommer över gränsen för maximal ATP-pension. För
ett högre finansiellt sparande talar skattereformen, även om dess effekt på
det totala sparandet är oklar. Störst betydelse för hushållens sparande har
emellertid inkomstutvecklingen.
Att bedöma hur firetagssektorns sparande kommer att utvecklas under
det närmaste decenniet är mycket svårt. Även om vinstnivån under 1990talet som helhet förutsätts vara oförändrad är det möjligt att bruttosparandet minskar. De höga direktinvesteringar
som skett i utlandet under slutet
medför höga räntebetalåtföljande
utlandsupplåning,
med
1980-talet
av
ningar även under 1990-talet. På sikt bör dock företagens ökade tillgångar i
utlandet generera en avkastning som tas hem till Sverige och balanserar de
ökade räntebetalningama. Det talar för att företagssektorns bruttosparande år 2000 borde kunna vara i samma storleksordning som år 1989.
Den ofentliga sektorn har vid ingången till 1990-talet ett positivt finansiellt sparande. Därmed är utgångsläget ett helt annat än vid 1980-talets
början. Med de antaganden som tidigare gjorts om den ekonomiska ut-vecklingen under 1990-talet finns det förutsättningar för en fortsatt offentSom andel av BNP skulle den offentliga
lig förmögenhetsuppbyggnad.
förmögenheten under 1990-talet kunna stiga från 1,5% till ca 35% i ett
balanserat scenario med drygt 2 ekonomisk tillväxt. Denna förmögenhet
genererar i sin tur ökade ränteinkomster i den offentliga sektorn.
Självfallet är denna utveckling starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Den reser också frågan om var i samhället sparandet
är att
bör ske. Ett alternativ till en offentlig förmögenhetsuppbyggnad
sänka skatterna. Lägre skatter kan förväntas medföra ökad effektivitet i
ekonomin. Arbetskraftsutbudet
kan tänkas öka liksom produktiviteten.
Skatteandelen av BNP skulle också komma att närma sig den i omvärlden.
En förutsättning för att sänka skattetrycket och vidmakthålla den samhällsekonomiska balansen är att den nedgång i det offentliga sparandet
som blir följden kompenseras av en uppgång i det privata sparandet. Det
är troligt att en betydande del av det minskade offentliga sparandet skulle
konsumeras av hushållen, i varje fall på kort sikt. Därmed skulle sparandet
i ekonomin som helhet falla, vilket skulle kunna bidra till en högre inflationstakt och förvärra balansproblemen.
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Hur den ekonomiska tillväxten påverkas på längre sikt av valet mellan
och ett sänkt skattetryck är alltså
en offentlig förmögenhetsuppbyggnad
inte självklart. Ett sänkt skattetryck kan förväntas resultera i en högre
produktivitetsoch arbetskraftstillväxt.
Men den totala kapitalbildningen
kan samtidigt falla.
Den bedömning som gjorts av sparandet under 1990-talet bygger på
flera mycket osäkra antaganden. Det är t.ex. tänkbart att en offentlig
förmögenhetsuppbyggnad av den storleksordning som förutsätts i sig leder
till ökade offentliga utgifter. Bedömningen av företagens utlandsinvesteringar är också mycket osäker. Tillsammans med det faktum att det totala
sparandet ändå inte är särskilt högt talar detta för att åtgärder kan behöva
vidtagas för att öka sparandet. En möjlighet vore att förändra pensionssystemet i riktning mot premiereservsystem vare sig detta system är offentligt, kollektivt i annan form eller privat.
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9

9.1

De

närmaste

åren

Inledning

ekonomiska
I föregående kapitel har redogjorts för den internationella
utvecklingen under 1980-talet. Den utgör en avgörande förutsättning för
en bedömning av svensk ekonomisk utveckling. Ett par andra förutsättningar
den skattereforrn som nu genomförs, arbetskraftens och produktivitetens tillväxt, den offentliga sektorns utveckling och sparandet i ekonomin behandlas i kapitel 5 till
l detta kapitel diskuteras den ekonomiska utvecklingen under 1990talets första hälft. Inledningsvis redovisas en modellkalkyl för perioden
fram till år 1995. Den ger en uppfattning om hur den ekonomiska utvecklingen kan komma att gestalta sig när tillgängliga empiriska erfarenheter
utnyttjas inom ramen för en ekonomisk modell. Därefter presenteras i
avsnitt 9.3 ett par möjliga alternativa förlopp för ekonomin. Av kalkylerna
framgår bl.a. att pris- och lönebildningen spelar en central roll för den
ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren.
Mot denna bakgrund förs i kapitlet också en mer principiell diskussion
l avsnitt 9.4 analyseras samspelet mellan den ekonoom lönebildningen.
miska politiken och lönebildningen. Det följande avsnittet innehåller en
diskussion om bl. a. förhandlingssystemet och den offentliga sektorn som
arbetsgivare. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet i avsnitt 9.6.

9.2

En

modellkalkyl

har vanligen
De kalkyler som redovisats i de senaste lângtidsutredningama
varit utformade som kravanalyser, där vissa förutsättningar angetts som
i
nödvändiga för att få till stånd en utveckling av samhällsekonomin
önskad riktning. Den modellkalkyl som redovisas här har en annan karaktär. Mot bakgrund av en omvärldsbild beskrivs ett tänkbart utvecklingsDetta
förlopp för den svenska ekonomin under perioden 1990-1995.
utvecklingsförlopp
baseras på historiska erfarenheter, som de kommer till
modell. Det behöver knappast påpekas att
uttryck i en makroekonomisk
är begränsat
den långa analysperioden innebär att inforrnationsunderlaget
och att osäkerheten därmed är stor.
modell,
Beräkningarna har gjort med hjälp av en makroekonomisk
Finansdepartementet,
KOSMOS, som utvecklats av Konjunkturinstitutet
1990. Modellens ekonometriskt skattade samband för utrikeshandel, investeringar, pris- och lönebildning samt utbud och efterfrågan på arbetskraft har använts. För bl.a. hushållens sparkvot, medelarbetstidens ut-
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veckling samt den offentliga sektorns konsumtion och investeringar har
bedömningar gjorts utanför modellen.
Det bör betonas att modellkalkylen utgår ifrån förutsättningen att inga
förändringar görs av den ekonomiska politikens inriktning eller av nu
gällande regelsystem. Det innebär bl.a. att skattereformens andra steg
genomförs i enlighet med nu föreliggande förslag. Beräkningarna utgår
vidare från att förlängningen av rätten till betald föräldraledighet fullföljs,
samt att en lagstadgad sjätte semestervecka införs under åren 1991 1993.
Det scenario som tecknas i modellkalkylen kännetecknas till en början
av kostnadsproblem och låg tillväxt. När efterfrågan på arbetskraft mattas
av som en följd av kostnadsutvecklingen kommer en förhållandevis snabb
anpassning av löneökningstakten
till stånd. Därmed blir kostnadskrisen
kortvarig och ett balanserat utvecklingsförlopp
inleds.
Tabell 9.1 Försörjningsbalans och vissa nyckeltal 1989- 1995. Modellkalkylen
Procentuell förändring från föregåendeår. 1985års priser

F örsörjningsbalans
BNP
Import
varor
tjänster
Tillgång
Privat konsumtion
O1Tent1igkonsumtion
Stat
Kommuner
Bruttoinvesteringar
Näringsliv exkl. bostäder
därav industri
Bostäder
Offentliga myndigheter
Lagerinvesteringarb
Export
varor
tjänster
Användning
lnhemsk efterfrågan
Nettoexport
Nyckeltal
Konsumentpris°
Arbetslöshet %
Timlöner
Exportnetto miljarder kr.
Bytesbalansmiljarder kr.
Finansiellt sparande i
offentlig sektor miljarder kr.
Real disponibel inkomst
Produktivitet i näringslivet
därav industrin
Bruttovinstandel i industrin %

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1,8
6,1
6,4
4,3

1,0
3,5
3,1
5,6

0,6
1,4
0,8
4,2

1,5
1,1
1,0
2,0

2,4
3,7
4,0
2,5

2,5
4,9
5,1
3,7

2,5
5,3
5,6
4,0

0

7

0,8

1,4

2.8

3,2

3

0,8
1,4
1,3
1,4
6,2
7,8
10,1
4,4
1,2
0,7
3,6
3,6
3,5

1,7
1,7
2,0
1,6
1,4
1,4
-2,3
-0,5
5,0
0,0
2,0
2,3
0,3

2,6
1,6
0,0
2,2
- 6,5
-10,1
- 12,2
-0,7
2,8
0,0
1,9
2,0
1,4

2,1
1,8
0,6
2,2
-4,4
-6,8
-5,9
-1,0
1,1
0,0
3,2
3,1
3,7

2,0
1,8
0,6
2,2
2,8
4,7
6,6
-1,0
1,1
-0,2
5,1
5,2
4,4

1,8
1,8
0,6
2,2
3,9
6,2
9,5
-1,0
1,1
0,0
5,9
6,1
4,7

1,9
1,8
0,6
2,2
4,5
7,0
7,9
-1,0
1,1
0,0
5,7
6,0
4,5

3,0

7

0,8

1,4

2,8

3,2

3.3

2,7
-0,9

1,6
-0,6

0,4
0,2

0,7
0,8

1,9
0,5

2,1
0,4

2,3
0,2

6,3
1,4
9,8
9,4
-28,2

8,6
1,6
9,9
8,7
-41,4

8,1
2,1
8,3
17,5
-45,3

3,9
2,3
6,6
25,8
-38,3

3,4
2,3
4,1
29,2
-34,8

3,3
2,1
4,1
33,3
- 31,6

3,6
1,9
4,7
37,4
-29,0

42,6
4,0
0,8
1,8
22,4

39,4
2,8
2,2
3,6
22,4

35,5
2,0
2,6
4,4
23.9

46,6
1,7
2,0
3,6
25,1

58,0
1,9
1,8
3,0
25,9

60,3
3,3
0,3
2,5
27,6

50,3
3,0
0,3 ,
1,0
24,4

a Försörjningsbalansenför 1989 är hämtad från Preliminär nationalbudget för 1990
PNB.
b Förändringar i procent av föregåendeårs BNP.
° lmplicit deflator för privat konsumtion. Årsgenomsnitt.
Källa: Finansdepartementet.
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Gynnsam

omvärldbild

bild, se kapitel
Modellkalkylen
baseras på en gynnsam internationell
1991
har inget uttalat
1990
och
dämpning
åren
Bortsett från en svag
högkonjunktuinternationella
långvariga
Den
förutsatts.
förlopp
cykliskt
bestå.
kunna
bedöms
ren
i
mätt med konsumentprisindex,
och inflationstakt,
BNP-tillväxt
OECD-området
antas uppgå till ca 3 respektive 4% per år under de
kommande fem åren. 1989 års genomsnittliga råoljepris, 18 dollar per fat,
förutsätts vara oförändrat under åren 1990 och 1991 för att sedan öka med
7,5 per år. Satt i relation till den antagna internationella prisökningstakråoljepris på
ten för bearbetade varor, drygt 3 °/oper år, innebär det ett realt
svenska
för
den
Världmarknadspriserna
exporten
20 dollar per fat år 1995.
på 1990första
åren
de
under
°/o
år
tre
av råvaror bedöms öka med ca 3 per
ökning
real
innebär
1995.
Det
1993en
talet och 5,5 °/oper år under åren
1995.
1990
och
med 6% mellan åren
Det finns som alltid anledning att vara osäker när det gäller omvärldsutvecklingen. Externa obalanser mellan världens stora ekonomier och möjligheten av en inflationsuppgâng åtföljd av åtstramning och lägre tillväxt
är två exempel. I avsnitt 9.3 redovisas en känslighetskalkyl där utgångspunkten är en betydligt sämre internationell

utveckling.

En ny kostnadskris
gentDevalveringarna åren 1981 och 1982 gav Sverige konkurrensfördelar
dock konkuremot utlandet och ökade företagens vinster. Sedan dess har
renskraften stadigt försämrats och de relativa kostnaderna är nu tillbaka
på nivåer motsvarande de i början på 1980-talet - det finns inte längre
En avgörande fråga
se kapitel
några återstående "devalveringsvinster,
och produktividärför
löner
hur
är
kommande
åren
för svensk ekonomi de
tet utvecklas relativt omvärlden.
ökar timlönerna snabbare än i konkurrentländerna
1 modellkalkylen
påverkas, med viss fördröjLöneökningstakten
åren.
även de närmaste
ning, starkt av arbetsmarknadsläget. Överhettningen på arbetsmarknaden
år 1989 reduceras bara i mindre omfattning år 1990. Detta faktum samt
för
timlöneökningar
medför i modellkalkylen
den höga inflationstakten
Löneök1991.
ekonomin som helhet på nära 10% år 1990 och ca 8,5% år
ningstakten inom industrin är nära 9% båda dessa år.
Någon hänsyn har här inte tagits till de åtgärder regeringen vidtagit i
syfte att åstadkomma en samordnad uppgörelse om lägre löneökningar
redan för åren 1990 och 1991. Ett av de kommande alternativa scenarierna
är avsett att beskriva tänkbara effekter av att de vidtagna åtgärderna blir
framgångsrika.
i modellkalkylen varierar kring en trendmässig tillväxt,
Produktiviteten
på att sysselsättningen anpassar sig långsamt när
beror
där variationema
produktionen förändras. Under åren 1990 och 1991 är produktivitetsökningen betydligt lägre än den trendmässiga, mindre än 1°/o i näringslivet
som helhet och ca 1,5

i industrin.
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Tabell 9.2 Iñne- och prisutveckling 1989- 1995. Modellkalkylen
Procentuell Förändringfrån föregåendeâr

Timlön i ekonomin
som helhet
därav industrin
Konsumentpris
Exportpris
därav bearbetadevaror
Relativprisa
Hemmamarknadspris
Relativpris°

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

9,8
10,2
6,3
6,2
6,0
1,2
6,6
1,0

9,9
9,0
8,6
4,2
4,1
0,6
5,2
2,3

8,3
8,8
8,1
5,1
5,4
1,8
5,0
1,5

6,6
5,6
3,9
3,2
2,9
-0,3
3,3
-0,2

4,1
3,5
3,4
2,7
2,0
- 1,2
2,6
-0,9

4,1
4,1
3,3
3,1
2,6
-0,6
3,0
-0,5

4,7
4,9
3,6
3,6
3,2
0,0
3,4
-0,1

Exportpris/världsmarknadspris for bearbetadevaror.
b lndustrivaror.
a Hemmamarknadspris/importpris för industrivaror.
Källa: Finansdepartementet.

höjda indirekta skatter och arbetsgivaravgifter
Timlöneökningarna,
innebär sammantaget en kraftig
samt en måttlig produktivitetstillväxt
uppgång i näringslivets produktionskostnader
de närmaste åren. Det medfor snabbt stigande export- och hemmamarknadspriser.
De ökade kostnaderna vältras dock inte över på priserna fullt ut. Företag verksamma på
marknader med utländsk konkurrens tar i sin prissättning hänsyn till
prisutvecklingen i omvärlden. Konsekvenserna av detta är att den försämrade konkurrenskraften
kommer till uttryck i såväl högre relativa priser
vinster
lägre
under
de
kommande åren.
som

Diagram 9.1 Bruttovinstandel i industrin 1985-1995
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Exportpriset för bearbetade varor och det genomsnittliga hemmamarknadspriset för industrivaror ökar mellan 1 och 2 snabbare än konkurreni
ternas priser åren 1990 och 1991. Samtidigt faller bruttovinstandelen
industrin med ca 5 procentenheter mellan åren 1989 och 1991. Vinstandelen i övrigt näringsliv är däremot i det närmaste oförändrad under samma
period. Det avspeglar ett, i jämförelse med industrin, mindre omvärldsberoende; kostnadsökningar får här ett mer fullständigt genomslag på priserna.

Låg tillväxt

de närmaste

åren

Ett påtagligt uttryck för kostnadskrisen är den låga tillväxten under åren
1990- 1992. BNP växer med i genomsnitt ca 1%, vilket skall jämföras
med en tillväxt på nära 3% i omvärlden. Den svaga tillväxten beror i
huvudsak på utvecklingen av investeringar och utrikeshandel.
Räntan på femåriga statsobligationer bedöms ligga kring 13- 14% de
åren
första åren på 1990-talet. Samtidigt är industrins bruttovinstandel
1991 och 1992 nere i drygt 22 °/0. Det motsvarar nivån år 1980, dvs. före
devalveringarna, som
bl.a. syftade till att förbättra industrins villkor.
Det skall dock sägas att vinstandelen var ännu lägre under några år i slutet
av 1970-talet.
De låga vinsterna, en hög räntenivå och vikande produktion medför en
kraftig investeringsnedgång. Åren 1991 och 1992 beräknas bruttoinvesteringarna i näringslivet falla med sammanlagt närmare 17 %. Till bilden hör
och ökande offentliga investeen svag nedgång i bostadsinvesteringarna

Diagram 9.2 BNP 1985- 1995
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ringar. Sammantaget minskar de totala bruttoinvesteringama
med ca 11
under dessa två år.
Investeringsbedömningen
är naturligtvis behäftad med stor osäkerhet
när det gäller tidsförloppet och styrkan i nedgången. Såväl förväntningar
talar
om sämre relativ lönsamhet som en långsam produktionstillväxt
dock för att investeringsfallet kan bli kraftigt. Sett mot bakgrund av att
investeringarna ökat under en följd av år
åren 1983 1990 steg de totala
bruttoinvesteringama
med närmare 40%
behöver kanske inte en kortvarig investeringsnedgång vara så alarmerande med tanke på den framtida
tillväxten. På kort sikt är emellertid effekterna på produktion och sysselsättning påtagliga.
Relativprisutvecklingen
innebär andelsförluster för svenskt näringsliv
på såväl export- som hemmamarknaden. Den låga vinstnivån torde också
vilket ytterligare drar ner
leda till viss utslagning av produktionskapacitet,
handelsbalansen de
förbättras
importen.
Trots
det
ökar
och
exporten
närmaste åren. Det sammanlagda överskottet i varu- och tjänsthandeln
reduceras något, ca 3 miljarder kr., år 1990 men ökar med
kr. per år åren 1991 och 1992.
Exportnettots förhållandevis gynnsamma utveckling beror på flera faktorer. Dels bidrar ett. bättre bytesförhållande gentemot omvärlden; de
svenska exportprisema, ökar mer än importprisema under åren 1990 och
1991. Dels kan den totala exportvolymen, trots andelsförluster, växa med
2-3°/0 de närmaste tre åren till följd av en fortsatt god efterfrågan i
omvärlden. Slutligen hålls importen tillbaka av en svag inhemsk efterfrågan. Det gäller i synnerhet åren 1991 och 1992 när maskininvesteringama
faller kraftigt. Importökningen stannar dessa båda år vid drygt 1%.
När det gäller bytesbalansen tillkommer osäkerheten om avkastningsnettots utveckling. Problemet diskuteras senare i detta avsnitt
Bruttoinvesteringamas
och nettoexportens utveckling innebär sammantaget att kapitalbildningen
ger ett negativt bidrag till BNP-tillväxten under
1990-talets första tre år, se tabell 9.3. Mer än hela tillväxten används till att
öka konsumtionen. Det gäller i synnerhet år 1991, då tillväxten är som
lägst samtidigt som de expansiva effekterna av skatteomläggningens andra
steg drar upp den privata konsumtionen.

exportnettot
ca 8 miljarder

Tabell 9.3 Bidrag till BNP-tillväxten 1989-1995. Modellkalkylen
Procent av föregåendeårs BNP

Konsumtion
Privat
Offentlig
Kapitalbildning
Bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar
Nettoexport
BNP
Källa: Finansdepartementet.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

0,8
0,4
0,4
1,0
1,3
0,7
-0,9
1,8

1,3
0,9
0,5
-0,3
0,3
0,0
-0,6
1,0

1,8
1,4
0,4
- 1,2
- 1,4
0,0
0,2
0,6

1,6
1,1
0,5
-0,1
-0,9
0,0
0,8
1,5

1,6
1,1
0,5
0,8
0,5
-0,2
0,5
2,4

1,4
1,0
0,5
1,1
0,7
0,0
0,4
2,5

1,5
1,0
0,5
1,0
0,8
0,0
0,2
2,5
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Anpassning

när efterfrågeläget

försvagas

Den låga tillväxten under första hälften av prognosperioden medför en
gradvis uppgång i den öppna arbetslösheten till en nivå på 2,3% av
arbetskraften år 1992. Uppgången kommer till stånd trots att antalet
arbetade timmar per sysselsatt medelarbetstiden
beräknas minska med
0,3°/0 per år under åren l99l och 1992.
Bedömningen av medelarbetstidens utveckling grundas på en sammanvägning av flera motstridiga tendenser. Skatteomläggningen väntas innebära en stimulans till ökade arbetstider
med tyngdpunkten förlagd till
åren 1991 och 1992
i storleksordningen 0,4 °/oper år under kalkylperioden. I motsatt riktning verkar förlängningen av rätten till betald föräldraledighet och införandet av en sjätte semestervecka. Dessa båda reformer
bedöms tillsammans med en långsammare underliggande utveckling av
arbetstiderna medföra en reduktion av medelarbetstiden med närmare l %
åren l99l och 1992.

Tabell 9.4 Arbetsmarknad 1989-1995. Modellkalkylen
Förändring från föregåendeår

Sysselsättning,timmar, %
Medelarbetstid, %
Sysselsättning,personer, %
Sysselsättning,tusental
personer
Arbetsutbud, personer, %
Arbetsutbud, tusental
personer
Arbetslöshet, tusental
personer
% av arbetskraften

1989

1990

l99l

1992

1993

1994

1995

1,6
0,l
1,5

0,6
-0,l
0,7

-0,l
-0,3
0,2

-0,l
-0,3
0,2

0,5
0,0
0,5

1,1
0,3
0,8

1,2
0,3
0,9

66
1,2

33
1,0

7
0,6

8
0,4

25
0,5

37
0,7

42
0,7

56

45

28

18

24

31

33

- 10
1,4

12
1,6

21
2,1

9
2,3

0
2,3

-6
2,1

-9
1,9

Källa: Finansdepartementet.
Arbetskraftsutbudet
beräknas växa med i genomsnitt ca 30000 personer, eller 0,65 °/o, per år under perioden. Utgångspunkt for beräkningarna
och
är en underliggande trend påverkad bl.a. av befolkningsförändringar
kvinnornas ökade förvärvsfrekvens, se kapitel
Hänsyn har också tagits
till viss konjunkturberoende
variation. Dels torde färre personer finna det
meningsfullt att ingå i arbetskraften när sysselsättningen växer långsamt,
dels är då sannolikt ett större antal personer föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därmed mildras elfektema av en lägre arbetskraftsefterfrågan på den öppna arbetslösheten.
sysselsättningen växer med i genomsnitt ca 25 000 personer, eller drygt
0,5%, per år under åren 1990- 1995. Som framgår av tabell 9.4 döljer
Åren 1991
dessa genomsnittsilfror
dock ett markant konjunkturförlopp.
och 1992 ökar sysselsättningen med endast ca 8 000 personer per år. Det är
den långsamma sysselsättningstillväxten
dessa år som ligger bakom arbetslöshetsökningen.
Den förhållandevis snabba försämringen i arbetsmarknadsläget medför
en kraftig dämpning av timlönemas ökningstakt under loppet av två år,
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Diagram 9.3 Arbetslöshet i procent av arbetskraften 1985- 1995
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1992 och 1993. Från och med år 1993 växer lönerna i den svenska
ekonomin i en takt som motsvarar den i konkurrentländema,
dvs. mellan
4% och 5 %.
En bidragande orsak till den kraftiga lönedämpningen är att uppgången i
arbetslösheten inträffar i ett skede när vinstandelen i industrin är mycket
Diagram 9.4 Timlön i ekonomin som helhet 1985- 1995
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låg. l de löneekvationer
påverkas den
som används i modellkalkylen
nominella löneökningstakten i industrin av arbetsmarknadsläget via relationen mellan löneandelen av förädlingsvärdet och arbetslösheten. Relationen, som kan tolkas som ett uttryck för relativ förhandlingsstyrka,
innebär att hög arbetslöshet är associerad med låg löneandel och vice
versa; en ökning av arbetslösheten dämpar löneökningstakten tills nivån
på löneandelen är förenlig med den högre arbetslösheten.
En arbetslöshet på drygt 2% är inte hög sett i ett historiskt perspektiv
och definitivt inte med internationella mått mätt. l avsnitt 9.4 argumenteras för att en arbetslöshet på denna nivå bör innebära endast begränsade
välfärdsförluster.
Samtidigt kan man naturligtvis ställa sig frågan om det
är troligt att en försvagning i arbetsmarknadsläget av denna storleksordning får så starka effekter i lönedämpande riktning. Modellkalkylens resultat är dock väl förenliga med den forskning som finns inom området, se
avsnitt 9.4.
Ändå är det tänkbart att löneökningstakten
i modellkalkylen påverkas
i
arbetsmarknadsläget
vad
den
verkligheten
än
skulle göra. En
mer av
faktor som talar för detta är att löneökningstakten i Sverige faktiskt aldrig
under de senaste två decennierna varit nere på så låga nivåer som de är i
modellkalkylen under åren 1993- 1995. Det är bl. a. mot denna bakgrund
som ett scenario med en något långsammare löneanpassning redovisas i
avsnitt 9.3.

Hushållssparandet

ökar

Det är konsumtionen som håller tillväxten uppe de kommande åren. Den
åren 1990-offentliga konsumtionens ökningstakt beräknas bli l,5-2%
Det är framför allt kommunernas konsumtion som
l995, se kapitel
växer. Med en ökningstakt på drygt 2% finns förutsättningar för att bygga
ut både äldre- och barnomsorgen under 1990-talets första hälft. Utrymmet
för expansion av övrig kommunal verksamhet är då mycket begränsat.
Den privata konsumtionen har vuxit förhållandevis snabbt under en
följd av år. Under år 1989 förefaller emellertid ökningstakten ha bromsats
upp. Sparkvoten steg då med ca 2,5 procentenheter. Under de närmaste tre
åren förutsätts en fortsatt förbättring av sparkvoten, från -2,7% år 1989
till 0,5% år 1992, dvs. med närmare 4 procentenheter. Trots detta ökar
den privata konsumtionen påtagligt under denna period beroende på att
hushållens disponibla inkomster växer snabbt. Det gäller i synnerhet år
1991, vilket sammanhänger med skatteomläggningens andra steg. Real
disponibel inkomst ökar då med 4% och konsumtionen med drygt 2,5 °/0.
Under prognosperiodens sista tre år är sparkvoten oförändrad. Den privata konsumtionen växer då med knappt 2 % per år.
Här skall bara
Motiv för en uppgång i sparkvoten har givits i kapitel
nämnas att stora ökningar av den disponibla inkomsten i sig bör leda till
ett ökat sparande, om hushållen antas vilja jämna ut sin konsumtion över
tiden. Ytterligare ett skäl är att räntenivån bedöms vara hög under de
första åren på l990-talet.
Som framgår av tabell 9.5 är tillväxten av hushållens reala disponibla
inkomster från år 1992 och framåt i stor utsträckning en avspegling av hur

192

de reala löneinkomstema utvecklas. Under kalkylperiodens första två år, i
synnerhet 1991, spelar förändringar av skatte- och transfereringssystemet
en stor roll för realinkomsternas utveckling.
Tabell 9.5 Hushållens inkomstutveckling och sparande1989- 1995. Modellkalkylen
Procentuell förändring från föregåendeår

Real utbetald timlön
Real utbetald lönesumma
Real disponibel inkomst
Privat konsumtion
Nettosparkvot

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2,6
4,6
3,3
0,8
-2,7

1,2
1,9
3,0
1,7
- 1,5

0,2
0,1
4,0
2,6
-0,1

2,6
2,5
2,8
2,1
0,5

0,7
1,3
2,0
2,0
0,5

0,8
1,9
1,7
1,8
0,5

1,0
2,2
1,9
1,9
0,5

Källa: Finansdepartementet.
Skatteomläggningen åren 1990 och 1991 innebär att sänkta inkomstskatter till viss del finansieras genom ökad indirekt beskattning. Det leder till
ökningstakt med närmare 3 proen påspädning av konsumentprisemas
centenheter dessa båda år. År 1990 väntas skatteomläggningen i stort sett
vara neutral för hushållen, medan skattereformens andra steg, år 1991,
beräknas medföra en stark ökning av hushållens reala disponibla inkomster. De reala löneinkomsterna före skatt ökar då endast marginellt. Efter
skatt beräknas löneinkomstema däremot öka med ca 4%.
Till den goda tillväxten av realinkomsterna under åren 1990 och 1991
Bland dessa märks föräldraförsäkbidrar ökade transfereringsinkomster.
ring, barnbidrag och arbetsskadeförsäkring.

Löneanpassning

möjliggör

gynnsam

utveckling

De lägre nominella löneökningarna under prognosperiodens senare del
leder, huvudsakligen via effekterna på utrikeshandels- och investeringsutvecklingen, till en avsevärd förbättring av tillväxten i ekonomin. BNP
ökar åren 1993 - 1995 med ca 2,5 °/0per år. Kapitalbildningen
svarar då för
ligger en
i
BNP
uppgången
ökningstakten.
Bakom
betydande
del
av
en
i näringslivet som helhet drygt 2 och
snabb årlig produktivitetstillväxt
i industrin 3-4°/0. Eftersom inga reformer med negativa effekter på arbetskraftsutbudet är planerade för slutet av kalkylperioden sker också en
viss ökning av medelarbetstiden. Därmed blir nedgången i arbetslösheten
mindre.
En måttlig löneökningstakt tillsammans med en gynnsam produktiviväxer långtetsutveckling innebär att företagens produktionskostnader
i
Sverige
komma att
inflationstakten
beräknas
Därmed
efter
1992.
år
samt
i
omvärlden.
förutsätts
råda
i
underkant
den
ligga
snarast
som
av
vänder
lnvesteringsviljan
återvänder i takt med att vinstutvccklingen
i industrin når mot slutet av perioden upp till
uppåt. Bruttovinstandelen
26%. Det är fortfarande betydligt lägre än den genomsnittliga nivån under
1980-talets andra hälft. Den relativa lönsamheten för nya investeringar
påverkas emellertid också av att räntenivån successivt faller till 8,5% år
är bruttoåren 1993-1995
1993. Efter en god investeringskonjunktur
investeringarna i nivå något högre än de var före investeringsfallet år 1991.
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skapar utrymme för sänkta relativpriser,
Låga produktionskostnader
vilket gör det möjligt att återta marknadsandelar.
Exportvolymen
ökar
under perioden 1993- 1995 med 5-6°/0 per år. Även importen tar fart i
tilltar. lmporttillväxten
och med att investeringsaktiviteten
stannar dock
vid 4-5% per år. Därmed kan det sammanlagda överskottet i varu- och
tjänstehandeln, trots vissa terms-of-trade Förluster, öka med 3-4 miljarder kr. per år åren 1993- 1995.
Sammanfattningsvis
1990- 1995 sägas bestå
kan utvecklingsforloppet
faser
mellanliggande
anpassning
två
med
av
en
av kostnadsutvecklingen.
Avgörande för övergången från kostnadskris och långsam tillväxt till en
gynnsam utvecklingsbana for svensk ekonomi är en dämpning av timlönernas ökningstakt. Denna dämpning är i sin tur avhängig arbetsmarknadsläget. Det finns därför skäl att peka på några förutsättningar i modellkalkylen som är kritiska för att den skisserade utvecklingen på arbetsmarknaden skall komma till stånd: arbetskraftsutbudet,
sparandet och graden
av stramhet i den ekonomiska politiken. Om skattereformens positiva
effekter på medelarbetstiden överskattats eller inhemsk efterfrågan blir
lågt sparande eller en inte tillräckligt
högre än den beräknade
- genom ett
restriktiv finanspolitik
så kan överhettningen
på arbetsmarknaden
komma att dröja kvar. Exempelvis skulle den kommunala sysselsättningen
kunna komma att växa snabbare än beräknat om arbetsmarknadsläget blir
svagare. Under sådana omständigheter skulle möjligheterna till en nedväxling av löne- och prisökningstakten till omvärldens nivå vara små.
Nedgång

i bruttosparandet

Det samlade sparandet i Sverige beräknas minska kraftigt under de första
åren på l990-talet. Både den privata och offentliga konsumtionen växer i
Diagram 9.5 Sparande,investeringar och bytesbalans1985- 1995
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snabbare takt än BNP. Man kan säga att mer än hela tillväxten under dessa
år går till en ökad konsumtion. Bruttosparkvoten minskar därmed från en
nivå kring 18,5% år 1989 till omkring 15% under åren 1991-1993,
se
diagram 9.5.
ökar då samtidigt
Nedgången i sparandet bryts år 1993. BNP-tillväxten
dämpas. Resultatet blir att bruttosparkvoten
som konsumtionstillväxten
successivt växer till omkring 16% år 1995.
Bruttosparandet kan delas upp i investeringar och finansiellt sparande.
beräknas falla med nästan 4 procentenheter mellan
Investeringskvoten
till en nivå omkring 17%, för att därefter öka något.
1993
ned
åren 1989lnvesteringsnivån bedöms emellertid överstiga bruttosparandet under hela
tidsperioden varför det totala finansiella sparandet i ekonomin, eller bytesbalansen, uppvisar fortlöpande underskott.
Vid beräkningen av de offentliga inkomsterna har skattesatserna skrivits
fram i förhållande till respektive skattebas på ett sådant vis att det speglar
det nuvarande skattesystemet under år 1990 och det framtida planerade
resulterar i ett i stort sett
skattesystemet därefter. Framskrivningama
oförändrat

skattetryck under åren 1990- 1995.

Tabell 9.6 Finansiellt sparandei procent av BNPv1988-1995. Modellkalkylen
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1,5
2,5
0,5

3,1
2,6
0,8

1,1
3,6
1,0

0,4
3,9
0,6

0,4
2,9
0,0

0,1
2,4
0,1

1,0
2,1
-0,4

2,2
2,1
1,1

Summa offentlig sektor

3,5

4,9

3,7

2,9

2,5

2,2

2,7

3,1

Icke-finansiella företag
Finansiella företag

-6,7
4,7
-2,8

10,3
4,7
1,6

11,7
5,8
1,0

-11,8
6,1
0,3

10,5
5,4
0,0

9,2
4,9
0,0

-9,6
5,1
0,0

10,0
5,3
0,0

Summa privat sektor

-4,7

-

Socialförsäkring

6,8

-

6,0

-

5,0

-4,3

-4,5

-

4,7

- 2,3 - 3,1
Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

-

3,1

-

2,5

-2,1

-1,s

-

1,6

-1,2

7,2

-

Det offentliga finansiella sparandet beräknas minska med omkring 2,5
se
procentenheter räknat som andel av BNP mellan åren 1989-1993,
dels
tabell 9.6. Det kan förklaras dels av den relativt låga BNP-tillväxten,
konsumtion och transfereringar till hushålav ökade utgifter för offentlig
det framförallt kostnaden för utbyggnaden
transfereringama
är
len. Bland
barnbidraget samt utgifterna för arbetshöjda
det
föräldraförsäkringen,
av
skadeförsäkringen som ökar. Efter år 1993 växer återigen det offentliga
finansiella sparandet när tillväxten i ekonomin förbättras.
Företagssektom väntas sammantaget uppvisa stora finansiella underDet finansiella sparandet hos de ickeskott under hela kalkylperioden.
finansiella företagen försämrades kraftigt under slutet av 1980-talet, som
och aktiefinansiera direktinvesteringar
en följd av ökad upplåning för att
avkastningen
på
kalkyl
är att
köp i utlandet. En förutsättning för denna
Sverige
till
utsträckning
hem
tas
företagens tillgångar i utlandet i större
efter år 1991 än vad som vad fallet i slutet av 1980-talet.
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Det finns ett flertal faktorer som talar för ett ökat hushållssparande
under 1990-talet, se kapitel
Underskottet i hushållens finansiella sparande väntas successivt minska fram till år 1992 då det helt har eliminerats.
Efter år 1992 väntas hushållens finansiella sparande ligga kvar kring nollstrecket.
Bytesbalansen beräknas uppvisa stora underskott under hela perioden
1990- 1995. Den successiva förbättringen efter år 1991 kan helt hänföras
till ett förbättrat exportnetto, medan posterna avkastning på kapital och
övriga transfereringar sammantaget uppvisar underskott under hela kalkylperioden i storleksordningen 3,5-4,5%
av BNP per år.

Kosznadskrisen

försämrar

de ofentliga

finanserna

Den finansiella utvecklingen i den offentliga sektorn under tidsperioden
1989- 1995 redovisas i tabell 9.7. I beräkningarna över den offentliga
sektorns inkomster har den statliga inkomstskatten sänkts med 7 procentenheter år 1990 och den kommunala utdebiteringen höjts med knappt 40
öre samma år. Sänkningen av inkomstskatten finansieras huvudsakligen
genom att underlaget för mervärdesskatten breddas.
Beräkningarna av skatteuttaget for år 1991 och följande år sker enligt de
riktlinjer
som finns i den aviserade skattereformen. År 1991 sänks de
statliga inkomstskattesatserna ytterligare, vilket finansieras genom skärpt
kapitalbeskattning och breddning av skatteunderlagen. Breddningen avser
Tabell 9.7 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 1989- 1995. Modellkalkylen
Procentuell andel av BNP i löpande priser
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Inkomster
Socialförsäkringsavgifter
Räntor
Ovriga inkomster

14,6
4,5
4,1

14,8
5,1
4,2

15,2
5,3
4,2

15,3
4,6
4,2

15,1
3,8
4,2

15,1
3,6
4,2

15,0
3,7
4,2

Totalt

65,4

65,9

66,0

65,7

64,6

64,2

64,0

Utgifter
Transfereringar
till hushåll
Därav:
ATP och folkpension
Sjukförsäkring
Föräldraförsäkring
Arbetsskadeförsäkring
Arbetsmarknadsstöd
Ovrigt
Ovriga transfereringar
Konsumtion
Investeringar
Räntor

20,5

20,7

21,4

21,9

21,8

21,6

21,3

10,4
2,9
1,0
0,7
0,9
4,7
5,7
26,2
2,9
5,2

10,3
2,9
1,1
0,9
1,0
4,6
6,0
27,3
2,8
5,3

10,3
2,9
1,2
1,0
1,2
4,9
6,1
27,7
2,8
5,0

10,4
2,9
1,3
1,1
1,3
4,8
6,0
28,3
2,8
4,2

10,4
2,9
1,3
1,2
1,3
4,7
5,6
28,4
2,8
3,8

10,3
2,9
1,3
1,2
1,2
4,6
5,5
28,4
2,7
3,3

10,3
2,9
1,2
1,3
1,1
4,5
5,3
28,4
2,7
3,2

Totalt

60,5

62,2

63,1

63,2

62,4

61,5

60,9

Finansiellt sparande

4,9

3,7

2,9

2,5

2,2

2,7

3,1

Bruttosparande

7,8

6,6

5,7

5,3

4,9

5,4

5,8

Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.
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underlagen för såväl inkomstskatt och arbetsgivaravgifter som mervärdesskatt. Samtidigt bortfaller inkomsterna av arbetsmiljöavgifter
och den
tillfälliga vinstskatten. Sammantaget blir skattetrycket
skatter och avgifter i procent av BNP - i genomsnitt omkring 56,5% under åren 19901995.
Den ökning av de offentliga inkomsterna som sker åren 1990 och 1991
beror på ökade ränteinkomster till följd av ett högt ränteläge. När ränteräknivån sjunker minskar även den offentliga sektorns ränteinkomster,
nat som andel av BNP. Det är framförallt avkastningen på AP-fonden som
minskar, mellan åren 1991 och 1995 beräknas socialförsäkringssektoms
ränteinkomster minska med en procentenhet räknat som andel av BNP.
Även de offentliga utgifterna bedöms öka under de första åren på 1990talet. Mellan åren 1989 och 1992 beräknas utgifterna för konsumtion och
transfereringar öka med 2,1 respektive 1,7 procentenheter räknat som
andel av BNP.
Det är framförallt den låga tillväxten i ekonomin som förklarar att
utgifterna för den offentliga konsumtionen ökar relativt mycket under de
tre första åren på 1990-talet i förhållande till BNP. Den genomsnittliga
beräknas bli omkring 1,7% under dessa
tillväxten i konsumtionsvolymen
år, vilket är i samma storleksordning som den genomsnittliga tillväxten
i ekonomin åter väntas
under 1980-talet. Efter år 1992 när tillväxttakten
öka beräknas utgifterna för den offentliga konsumtionen växa i samma
takt som BNP i löpande priser.
Den ökning av transfereringarnas andel av BNP som beräknas ske under
1990-talets första år har en rad förklaringar förutom den låga tillväxttakten
beräknas öka när
i ekonomin. Kostnaden för stöd till barnfamiljerna
höjs.
ökande arbetsbarnbidraget
Den
föräldraförsäkringen
byggs ut och
för
arbetsmarknadsmedför
utgifterna
i
modellkalkylen
löshetsnivån
att
politiska åtgärder växer. Slutligen har även kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen bedömts öka kraftigt under hela perioden 1990- 1995. Efterkan hänföras till
som merparten av uppgången i transfereringsutgifterna
de första åren på 1990-talet, minskar åter transfereringarna som andel av
när tillväxten i ekonomin beräknas
BNP mot slutet av kalkylperioden,
öka.
Sammantaget innebär den i tabell 9.7 redovisade inkomst- och utgiftsutvecklingen att den offentliga sektorn kan uppvisa finansiella sparandeöverskott under hela tidsperioden 1990- 1995 på i genomsnitt knappt 3%
av BNP. Det finansiella sparandet beräknas emellertid successivt minska
fram till år 1993 räknat som andel av BNP för att därefter förbättras åren
1994 och 1995 till följd i huvudsak av ett förbättrat räntenetto.

F öretagssektorn

sparande

och direktinvesteringar

till utlandet

Företagens bruttosparande beräknas minska som andel av BNP under de
tre första åren på 1990-talet, se tabell 9.8. Det lägre sparandet kan främst
förklaras av den vinstnedgång som beräknas ske inom framförallt industrin dessa år, men även av ett försämrat räntenetto. Efter år 1992 ökar
åter företagens bruttosparande när näringslivets vinster förbättras.

197

Tabell 9.8 Företagensinkomster, utgifter och sparande1989-1995. Modellkalkylen
Procentuell andel av BNP i löpande priser
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Inkomster

22,7

20,7

19,3

18,9

19,5

20,1

20,5

Utgifter
Skatter
investeringar
Ovrigt

28,3
2.8
15.0
10.4

26,6
2,4
14,5
9,7

25,0
2,6
12,6
9,7

23,9
2,8
11,6
9,5

23,8
2,8
11,6
9,3

24,6
3,0
11,9
9,7

25,2
3,2
12,3
9,8

- 5,6
9,4

- 5,9
8,7

- 5,7
7,0

- 5,1
6,6

- 4,3
7,3

- 4,6
7,4

- 4,7
7,6

Finansiellt sparande
Bruttosparande

Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.
Till följd av den svaga investeringsutvecklingen
under åren 1990- 1992,
minskar underskottet i företagens finansiella sparande som andel av BNP
trots ett lägre bruttosparande. Investeringarna beräknas öka igen under
perioden 1993-1995.
Det högre bruttosparandet under dessa år medför
dock att de finansiella underskotten hos företagen räknat som andel av
BNP blir i genomsnitt en procentenhet lägre än under åren 1990- 1992.
I beräkningarna av företagssektorns sparande har antagits att Företagen
efter år l99l i ökad utsträckning för hem avkastningen från aktier och
direkta investeringar i utlandet till Sverige. De omfattande direktinvesteringarna och stora nettouppköpen av aktier utomlands som skett under
senare år har medfört växande räntebetalningar för företagen. Vinsthemtagningarna efter år l99l har schablonmässigt antagits vara av den storleksordningen att den trendmässiga försvagningen i företagens kapitalinkomster som uppkommer p.g. a. växande räntebetalningar till utlandet
upphör.
Antagandet om ökande vinsthemtagningar
från utlandet i företagssek,
torn efter år l99l påverkar även bytesbalansens utveckling under åren
1992-1995.
För att illustrera effekten av detta antagande redovisas i
tabell 9.9 två beräkningar av bytesbalansen. I huvudalternativet
- som
tidigare redovisats i tabell 9.6
ökar vinsthemtagningarna
till Sverige
efter år 1991. l den alternativa beräkningen har utdelningarna på direkta
investeringar och aktier under posten avkastning på kapital antagits vara
oförändrade på 1991-års nivå under perioden 1992-1995.
l den senare
beräkningen försämras avkastningsnettot med omkring 5-6 miljarder kr.
per år under perioden 1992- 1995 till följd av de höga fortlöpande bytesbalansunderskotten.
Det skall jämföras med ett i stort sett oförändrat
avkastningsnetto i huvudalternativet.

Tabell 9.9 Känslighetskalkyl pá bytesbalansensutveckling 1989-1995
Procentuell andel av BNP i löpande priser

Huvudalternativ
Utan ökade
vinsthemtagningar
Källa: Finansdepartementet.

1989

1990

l99l

1992

1993

1994

1995

-2,3

-3,1

-3,l

-2,5

-2,1

-1,8

-1.6

-

-

-

-2,8

-2,8

-2,8

-2,9
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från utlandet efter år 1991
Sker ingen ökning av vinsthemtagningarna
3% av
beräknas bytesbalansen uppvisa underskott i storleksordningen
Den förbättring som sker i handels- och
BNP även åren 1992-1995.
tjänstebalansen under dessa år motverkas då av ett försämrat avkastningsnetto.
i utlandet beräkl modellkalkylen har de svenska direktinvesteringarna
för
finns
och
efter
1991.
Det
minska
år
argument
emot ett sådant
nats
i stor
antagande. Mot talar främst det faktum att direktinvesteringarna
utsträckning är en del i en fortgående, långsiktig intemationaliseringsprocess, se kapitel 1 För talar ett par olika argument. Delvis avspeglar säkert
under de allra senaste åren det fakde omfattande direktinvesteringarna
tum att valutaregleringen har tagits bort. Därmed har företag och personer
som länge velat investera utomlands fått fria händer att göra det. Det är
i
emellertid en tillfällig effekt. Genom att pris- och löneökningstakten
modellkalkylen anpassar sig till den i omvärlden blir det också relativt sett
mer lönsamt att investera i Sverige. Vidare beräknas överhettningen på
arbetsmarknaden minska. Därmed bortfaller arbetskraftsbrist som skäl till
att företagen väljer att expandera utomlands i stället för i Sverige. Tänkbart är också att den upplevda osäkerheten om den framtida energipolitiken och Sveriges förhållande till EG har skingrats på ett sådant sätt att
direktinvesteringarna
i utlandet minskar.
även under perioden 1992- 1995
Om de svenska direktinvesteringarna
40 miljarder kr per år eller högre och
skulle vara i storleksordningen
finansieras via upplåning i utlandet kommer bytesbalansunderskotten
att
bli betydligt högre än 3% av BNP. Å andra sidan måste ett bytesbalansunderskott som uppkommer på detta vis tolkas med stor försiktighet eftersom det delvis är en följd av att den registrerade avkastningen är så låg på
Utlandsinvesteringar
resulterar i en förmögenhetsutlandstillgångarna.
uppbyggnad i utlandet som kan antas generera en avkastning som överstiEndast den del av avkastningen som förs hem
ger finansieringskostnaden.
i
till Sverige registreras emellertid för närvarande i bytesbalansstatistiken
form av utdelningar medan hela finansieringskostaden i form av ränteutgifter registreras fullt ut. Den del av avkastningen som återinvesteras
utomlands eller består av orealiserade värdestegringar på aktier eller fastigheter syns alltså inte i statistiken.
har
Till följd av den osäkerhet som råder kring bytesbalansstatistiken
regeringen tillkallat en särskild utredningsman med uppgift att värdera de
ekonomisk-politiska
konsekvenserna av det växande underskottet i avkastningsnettot och föreslå eventuella förändringar i den statistiska redovisningen.

9.3

Några

känslighetsanalyser

En tidig dämpning

av löneökningstakten

Modellkalkylen är en framskrivning av den ekonomiska utvecklingen under de närmaste fem åren baserad på historiska erfarenheter. Den utgår
från förutsättningen att inga ekonomisk-politiska
åtgärder utöver de som
tidigare angivits vidtas.
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Under åren 1990 och 1991 genomförs en omfattande skattereform. Den
innebär att hushållen särskilt år 1991 kan få en uppgång i sina disponibla
inkomster även vid mycket låga nominella löneökningstal. Det talar för att
det nu finns en unik möjlighet att bryta inflationsspiralen utan att det sker
via ett kraftigt efterfrågefall och en betydande uppgång i arbetslösheten.
Vilka konsekvenserna av en snabb och rejäl lönedämpning blir belyses i
ett alternativt scenario. 1jämförelse med modellkalkylen blir utvecklingen
de närmaste tre åren betydligt gynnsammare. Framför allt behöver inte
löneanpassningen föregås av en ökad arbetslöshet. Tillväxten försvagas
även här de kommande åren, men i betydligt mindre omfattning.

Tabell 9.10 Försörjningsbalans och vissa nyckeltal 1989-1995. Alternativet med
tidig lönedämpning
Procentuell förändring från föregåendeår. 1985 års priser
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Färsörjningsbalans
BNP
lmport
varor
tjänster

1,8
6,1
6,4
4,3

1,1
3,3
3,0
4,7

1,5
1,5
1,6
1,1

1,8
2,5
2,5
2,3

2,2
4,4
4,7
3,0

2,3
4,9
5,1
3,7

2,2
4,9
5,1
3,9

Tillgång

3,0

1.7

1,5

2,0

2,9

3,0

3,0

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Stat
Kommuner
Bruttoinvesteringar
Näringsliv exkl. bostäder
därav industri
Bostäder
Offentliga myndigheter
Lagerinvesteringar
Export
varor
tjänster
Användning
lnhemsk efterfrågan
Nettoexportb
Nyckeltal
Konsumentpris°
Arbetslöshet %
Timlöner
Exportnetto miljarder kr.
Bytesbalansmiljarder kr.
Finansiellt sparande i offentlig
sektor miljarder kr
Real disponibel inkomst
Produktivitet i näringslivet
därav industrin
Bruttovinstandel i industrin °/o

0,8
1,4
1,3
1,4
6,2
7,8
10,1
4,4
1,2
0,7
3,6
3,6
3,5

1,4
1,7.
2,0
1,6
1,4
1,4
- 1,4
-0,5
5,0
0,0
2,3
2,6
0,9

2,6
1,6
0,0
2,2
- 5,3
- 8,3
- 9,0
-0,7
2,8
0,0
3,8
3,8
4,0

1,7
1,8
0,6
2,2
-1,7
- 2,5
2,7
- 1,0
1,1
0,0
4,4
4,4
3,9

1,9
1,8
0,6
2,2
3,8
6,1
10,5
-1,0
1,1
-0,2
5,0
5,1
4,1

1,8
1,8
0,6
2,2
3,9
6,1
10,4
-1,0
1,1
0,0
5,2
5,3
4,3

1,7
1,8
0,6
2,2
4,1
6,4
7,8
-1,0
1,1
0,0
5,0
5,1
4,2

3,0

1,7

1,5

2,0

2,9

3,0

3,0

2,7
-0,9

1,5
-0,4

0,7
0,9

1,1
0,7

2,0
0,2

12,2
0,1

2,2
0,0

6,3
1,4
9,8
9,4
-28,2

7,9
1,6
8,7
8,4
-41,4

5,2
1,7
3,0
14,3
-47,5

3,5
1,7
5,3
22,3
-40,8

3,6
1,7
4,9
26,1
-37,2

3,7
1,8
5,1
29,8
-34,6

3,9
1,8
5,4
34,1
-32,2

60,3
3,3
0,3
2,5
27,6

49,6
2,8
0,4
1,2
25,1

39,2
3,2
1,4
2,6
26,2

44,4
2,1
2,2
3,4
27,1

45,8
2,3
2,2
3,7
28,4

55,9
2,1
1,9
3,2
29,5

65,4
2,1
1,7
2,9
30,3

a Försörjningsbalansenför 1989är hämtad från Preliminär nationalbudget för 1990
PNB.
b Förändringar i procent av föregåendeårs BNP.
° lmplicit detlator för privat konsumtion. Årsgenomsnitt.
Källa: Finansdepartementet.
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Löneökningstakten är redan år 1990 något lägre än i modellkalkylen och
förutsätts år 1991 kunna stanna vid 3%. Genom att överhettningen på
arbetslösheten stabiliseras kring 1,7arbetsmarknaden samtidigt lättar
kan en ökningstakt runt 5% bli bestående
1,8% från år 1991 och framåt
femårsperioden ut.
och det vinstfall som kännetecknar
Den konkurrenskraftsförsämring
modellkalkylen begränsas här genom att timlönernas ökningstakt dämpas
tidigare. Det resulterar i en mindre djup investeringsnedgång och en
under de första åren på 1990-talet. Till
gynnsammare exportutveckling
investeringarna
följd av de högre
växer emellertid även importen snabbare
elfekterna på den reala utrikesbalansen
positiva
i
modellkalkylen.
De
än
blir av den anledningen förhållandevis små. Samtidigt uppkommer inte
några terms-of-trade vinster här eftersom exportpriserna utvecklas långDe sammanlagda överskotten i varu- och
sammare än i modellkalkylen.
tjänstehandeln blir därför något mindre under dessa år.
Det
Underskotten i bytesbalansen är något större än i modellkalkylen.
har sin grund i utvecklingen av exportnettot. Beräkningen av avkastningsnettot bygger nämligen på samma förutsättningar som i modellkalkylen.
Det kan möjligen innebära att de positiva effekterna av en tidig löne- och
prisanpassning underskattas. Tilltron till den svenska ekonomin torde
öka. Det kan tänkas medföra en ökad vinsthemtagning och att företagen i
större utsträckning väljer att investera i Sverige, vilket skulle innebära en
förbättring av bytesbalansen.
För den offentliga konsumtionen förutsätts samma ökningstakt som i
modellkalkylen. Även den privata konsumtionen utvecklas på ett likartat
sätt. Hushållens reala disponibla inkomster växer långsammare än i modellkalkylen åren 1990- 1992, därefter något snabbare. Det är i första
Den sammanlagda sparkvotshand en avspegling av reallöneutvecklingen.
uppgången sett över hela prognosperioden har förutsätts bli lika stor som i
modellkalkylen. Uppgången är emellertid inte lika koncentrerad till periodens första hälft. Det beror dels på hur inkomsterna utvecklas, men
framför allt på att en räntenedgång bedöms kunna komma tidigare i detta
alternativ.
Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn blir i detta scenario
större än i modellkalkylen efter år 1991. Det sammanhänger främst med
lägre utgifter för den offentliga konsumtionen, en konsekvens av den låga
blir något lägre till följd
löneökningstakten. Även transfereringsutgifterna
räntebidrag till hushålarbetsmarknadspolitiska
och
åtgärder
mindre
av
len. Företagens bruttosparande blir i samma storleksordning som i modellleder därmed till att företagens
kalkylen. Den högre investeringsnivån
finansiella underskott blir något högre mot slutet av perioden.
Sammantaget innebär en tidigare dämpning av löneökningstakten
att
blir
den genomsnittliga tillväxten i ekonomin under åren 1990-1995
något högre än i modellkalkylen. Från en lägsta nivå på drygt l °/0år 1990
stiger tillväxten gradvis till nära 2,5% mot slutet av perioden. Det är
framför allt år 1991 som skillnaden i tillväxt är markant, 1,5% här mot
0,6% i modellkalkylen.
Den högre tillväxten är en konsekvens av att
inte utvecklas lika ofördelaktigt som i modellkalkylen.
kapitalbildningen
Kapitalbildningens
bidrag till tillväxten är dock även här negativt åren
1990 och 1991.
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Den mest påtagliga vinsten av att en lugnare löneutveckling kommer till
stånd något år tidigare är den lägre öppna arbetslösheten. Som mest är
skillnaden gentemot modellkalkylen en halv procentenhet, vilket motsvarar 20 000 personer. Till det kommer att färre personer sannolikt är föremål för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Långsam

löneanpassning

leder till fördjupad

kostnadskris

När arbetsmarknadsläget försvagas i modellkalkylen sker en snabb anpassning av löneökningstakten. Det är en slutsats som är väl förenlig med den
forskning som finns inom området. Ändå kan det finnas anledning att
Tabell 9.11 Försörjningsbalans och vissa nyckeltal 1989-1995. Alternativet med
långsam löneanpassning
Procentuell förändring från föregåendeår. 1985års priser
1989

1990

1991

1992

1993

o

PO

n

1994

1995

Försörjningsbalans
BNP
Impon
varor
tjänster
Tillgång

wb

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Stat
Kommuner
Bruttoinvesteringar
Näringsliv exkl. bostäder
därav industri
Bostäder
Offentliga myndigheter
Lagerinvesteringa
Export
varor
tjänster

Nyckeltal
K0nsumentpris°
Arbetslöshet %
Timlöner
Exportnetto miljarder kr.
Bytesbalansmiljarder kr.
Finansiellt sparande i offentlig
sektor miljarder kr
Real disponibel inkomst
Produktivitet i näringslivet
därav industrin
Bruttovinstandel i industrin %.

O

.

I

l
I
I

l
|

I
I

I

l
I

I

.

Användning
Inhemsk efterfrågan
Nettoexport

l

bb

I

x

9

oo

N

Nm

I
N

"

l N

I A .

|

I

I

O

N

I

I

w
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N

N
a Försöijningsbalansen för 1989 är hämtad från Preliminär nationalbudget för 1990
PNB.
Förändringar i procent av föregåendeårs BNP.
° Implicit deflator för privat konsumtion. Årsgenomsnitt.
Källa: Finansdepartementet.

N

202

ställa sig skeptisk till resultatet bl. a. därför att erfarenheterna i Sverige av
löneökningstakter kring 5 °/oär mycket begränsade.
Mot den bakgrunden redovisas en alternativ kalkyl där arbetsmarknadsläget förutsätts få en svagare effekt på den nominella löneökningstakten.
Syftet är att illustrera konsekvenserna av en mer utdragen kostnadsanpassning.
är identiskt med modellkalkyUtvecklingsförloppet
åren 1990-1991
lens. Åren därefter kännetecknas av fortsatt svag tillväxt. En kontinuerligt
stigande arbetslöshet och mycket låg lönsamhet inom främst industrin,
med fortsatt låga investeringar som konsekvens, är de mest påtagliga
tecknen på en fördjupad kostnadskris.
Till skillnad från modellkalkylens kraftiga och förhållandevis snabba
löneanpassning dämpas här löneökningstakten gradvis. Först år 1995 är
ökar timlönema
ökningstakten nere i ca 5%. Under åren 1992-1994
betydligt snabbare än i de kalkyler som redovisats tidigare.
Den långsamma nedgången i timlönernas ökningstakt medför en fortsatt
även efter år 1991.
försämring av i synnerhet industrins bruttovinstandel
År 1992 är industrins vinstandel nere i ca 21%, vilket skall jämföras med
bestående fram till
ca 28 °/oår 1989. Denna låga nivå blir sedan i stort sett
år 1995. Bruttosparandet i näringslivet blir därmed lägre än i modellkalkylen.
Mot bakgrund av den utdragna kostnadsanpassningen bedöms ränteläget förbli högt under hela kalkylperioden. Tillsammans med låga vinster
leder det till en i jämförelse med modellkalkylen drastiskt sämre investeringsutveckling. Sett över hela perioden ökar investeringarna i modellkalkylen med ca 2% trots svackan åren 1991- 1992. Här faller investeringarpåtaglig inom industrin
na med sammanlagt nära 14 °/0.Nedgången är mest
försämras.
villkoren
där
främst
är
eftersom det
som
påverkar utrikeshanDen fortsatta urholkningen av konkurrenskraften
deln negativt. Exporten utvecklas sämre än i modellkalkylen. Även importen växer emellertid långsammare på grund av den svaga investeringsverksamheten. Tillsammans med terms-of-trade effekter innebär det ett exportnetto av samma storleksordning som i modellkalkylen.
Det skall sägas att beräkningarna möjligen inte fullt ut fångar effektema
under en följd av år
av den låga vinstnivån inom industrin. Låg lönsamhet
utsträckning än
i
produktionskapacitet
slås
större
ut
kan tänkas leda till att
innebära
fall
kunna
i
så
skulle
en avsevärt försom förutsätts här. Det
handelsbalans.
sämrad
Det finns även i övrigt anledning att räkna med att bytesbalansens saldo
i detta alternativ kan utvecklas mycket oförmånligt. Mot bakgrund av
industrins försämrade villkor framstår det som troligt att utlandsinvesteblir begränsade.
ringarna fortsätter att öka och att vinsthemtagningarna
Därmed kan underskotten

i bytesbalansen komma att bli mycket större än

vad som angetts här.
när det gäller hushållens reala
Skillnaderna gentemot modellkalkylen
Den
disponibla inkomster är förhållandevis små under kalkylperioden.
samtidigt
utveckreala timlönen ökar visserligen väsentligt snabbare, men
las sysselsättningen mycket svagt. Det innebär att den reala lönesummans
Samtidigt står
ökningstakt är ungefär densamma som i modellkalkylen.
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det klart att en reallöneanpassning förr eller senare blir nödvändig
om
vinstnivån i näringslivet skall kunna återställas. I detta scenario måste
anpassningen i stor utsträckning ske bortom år 1995.
En i jämförelse med modellkalkylen något mer utdragen sparkvotsuppgång har förutsatts. Den sammanlagda förbättringen av sparkvoten är
dock lika stor. Den privata konsumtionen utvecklas därför i stort sett
likadant som i modellkalkylen. För den offentliga konsumtionen har
samma ökningstakt som tidigare förutsatts.
Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn blir i detta scenario
lägre mot slutet av perioden
2,1 % av BNP år 1995 mot 3,1% i modellkalkylen. De offentliga inkomsterna blir högre än i modellkalkylen.
Det
beror på att den högre löneökningstakten
medför att skattebaserna här
växer snabbare trots att den reala tillväxten i ekonomin är lägre. Den högre
löneökningstakten och lägre BNP-tillväxten resulterar emellertid sammantaget i att de offentliga utgifterna ökar starkare än inkomsterna sett i
förhållande till modellkalkylen.
Det är framförallt utgifterna för den offentliga konsumtionen och för de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna som
växer.
Sammantaget blir konsekvenserna betydande för tillväxten i ekonomin
om den nödvändiga kostnadsanpassningen drar ut på tiden. BNP ökar här
med i genomsnitt 1,2% per år under perioden 1990- 1995. Motsvarande
tillväxttakt i modellkalkylen och det fall där skattereformen antas bidra till
en lönedämpning är 1,9 °/o.
Ett bekymmersamt inslag i bilden är att den tillväxt som kommer till
stånd beräknas vara helt konsumtionsledd. Diagram 9.6 visar hur kapital-

Diagram 9.6 Bidrag till BNP-tillväxten 1989- 1995
Förändring i procent av BNP
Årliga genomsnitt.
1985 års priser
2.0-

I

BNP
Konsumtion

1.5-----

D investeringar
I

1.0-----

O.5-----

0.0-

-0.5

-

Tidig

lönedämpning

Källa: Finansdepartementet.

Långsam

Iöneanpassning

Nettooxpoñ
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bildning respektive konsumtion bidrar till BNP-tillväxten i detta fall och i
fallet med snabb lönedämpning. Här är kapitalbildningens
bidrag väsentligt lägre. Det sammanhänger främst med en svagare investeringsaktivitet.
Därmed läggs i detta fall en sämre grund för den ekonomiska utvecklingen
under 1990-talets senare del.
Den uppgång i arbetslösheten som kommer till stånd i detta alternativ
är, åtminstone med svenska mått mätt, mycket kraftig. Mot slutet av
perioden är den öppna arbetslösheten närmare 3,5%. sysselsättningen
räknat i personer stagnerar i stort sett från och med år 1991. Även arbetskraftsutbudet är lågt. Till viss del torde det bero på att ett stort antal
åtgärder.
personer sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska

En sämre internationell

utveckling

God internationell tillväxt och en balanserad utveckling på oljemarknaden
ligger till grund för de utvecklingsförlopp
som hittills redovisats. Sämre
naturligtvis
Förutsättningar
kraven
på en anpassning av den
skärper
yttre
Situationen för svensk ekonomi framstår
inhemska kostnadsutvecklingen.
som mycket bekymmersam om det förhållandevis svaga samband mellan
arbetsmarknadsläge och löneökningstakt som förutsattes i föregående avsnitt kombineras med en mer pessimistisk omvärldsbild. Det medför en
ytterligare försvagning av den konkurrensutsatta sektorn, ett kraftigt försämrat exportnetto

och en markant uppgång i arbetslösheten.

Tabell 9.12 Vissa nyckeltal 1989-1995. Alternativet med långsam löneanpassning
och sämre internationell tillväxt
Procentuell förändring från föregåendeår. 1985års priser
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

BNP
Export
Import
Bruttoinvesteringar
Privat konsumtion

1,8
3,6
6,1
6,2
0,8

1,0
2,0
3,5
1,4
1,7

0,1
0,8
0,7
- 7,1
2,2

0,4
0,7
0,1
- 6,1
1,6

0,9
2,3
2,0
-2,4
1,7

1,2
3,7
2,6
-1,8
1,2

1,5
4,3
3,1
-0,3
1,1

Timlöner
Konsumentpris
Real disponibel inkomst
Sysselsättning.personer
Arbetslöshet %
Exponnetto miljarder kr.
Bruttovinstandel i industrin °/0

9,8
6,3
3,3
1,5

9,9
8,6
3,0
0,7

8,5
8,7
3,6
-0,1

7,8
5,0
1,9
-0,5

5,9
3,8
1,9
-0,5

4,4
3,2
1,3
-0,4

3,3
2,7
1,1
0,0

1,4
9,4
27,6

1,6
8,7
24,4

2,3
12,6
21 9

2,9
14,6
20 5

3,5
13,6
20 2

4,0
13,7
20,8

4,3
13,1
22 0

a Implicit detlator för privat konsumtion. Årsgenomsnitt.
Källa: Finansdepartementet.
I jämförelse med tidigare kalkyler antas tillväxten i omvärlden i detta
fall vara l procentenhet lägre per år under perioden 1991- 1995. Vidare
för den svenska råvaruexporten
förutsätts att pris- och volymutvecklingen
långsammare
respektive
0,5
procentenheter
är 1
per år under samma
period. Den lägre tillväxten kan t.ex. tänkas vara en följd av en snabb
uppgång i oljepriserna med början år 1991. Efter något år antas priset
stabiliseras på den reala nivån 25 dollar per fat. Det motsvarar en prisökning med ca 50% under loppet av två år. De högre oljepriserna i sig
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förutsätts inte innebära några förskjutningar i de relativa priser som påverkar utrikeshandeln.
Övriga Förutsättningar är gemensamma med det alternativ som kännetecknades av långsam löneanpassning. Mindre draghjälp från omvärlden
innebär emellertid en drastisk försämring av arbetsmarknadsläget, arbetslösheten drivs upp till betydligt högre nivåer i detta alternativ - 3 °/0redan
år 1992 och drygt 4% mot slutet av perioden. Därmed blir löneökningstakten l - 2 procentenheter lägre per år under kalkylperiodens tre sista år.
Även om en mindre gynnsam utveckling i omvärlden så småningom
tvingar fram en kraftigare löne- och prisanpassning, är naturligtvis bilden
som helhet mörkare här jämfört med tidigare kalkyler. Den genomsnittliga
tillväxten i ekonomin är endast ca 0,8 °/0per år. Det avspeglar i första hand
Det
effekterna på exponutvecklingen
av den sämre marknadstillväxten.
investeringsaktivitet
långsamoch
efterfrågebonfall
som följer av svagare
mare utveckling av den privata konsumtionen bidrar också till lägre produktion.
Med lägre produktion följer en nedgång i sysselsättningen. Den minskar
sammanlagt med ca 60000 personer under åren 1991 - 1995. Den lägre
sysselsättningen tillsammans med en snabbare ökning av konsumentpriserna till följd av oljeprisuppgången bidrar till att hushållens reala disponibla inkomster, och därmed den privata konsumtionen, växer långsammare.
l jämförelse

med det fall där en långsam löneanpassning kombinerades
procentenheter
med en gynnsam omvärldsbild växer exporten här l-l,5
långsammare per år. Även importen ökar långsammare till följd av minskad inhemsk efterfrågan. Sammantaget får dock den sämre internationella
utvecklingen ett genomslag på exportnettot. Skillnaden gentemot alternativet med långsam löneanpassning och gynnsam omvärldsbild ökar successivt under kalkylperioden och är slutåret ca 25 miljarder kr. Ett viktigt
inslag i bilden är utvecklingen av handelsbalansen för råvaror. Dels är
volymeffekten negativ, dels förutsätts priserna falla på produkter från
bl. a. svensk skogsindustri samtidigt som oljepriserna går upp kraftigt.
Sammanfattningsvis visar de här presenterade kalkylerna att den svenska ekonomin är på väg in i en besvärlig situation. Devalveringarna i början
av 1980-talet skapade goda villkor för en expansion av den konkurrensutsatta sektorn. En sådan expansion kom också till stånd. Den gynnsamma
utvecklingen kan emellertid enligt kalkylerna komma att vändas i sin
motsats om inflationsanpassningen blir en utdragen process. Kostnaderna
i form av låg tillväxt och hög arbetslöshet under de första åren på 1990talet blir då betydande. Dessutom blir förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling under resten av 1990-talet mycket dåliga.
Mot denna bakgrund finns det starka skäl att analysera lönebildningen.
Ju snabbare löneökningstakten i Sverige anpassar sig till den i omvärlden
desto bättre grund läggs för framtida tillväxt och sysselsättning.
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9.4

Stabiliseringspolitiken

Läget på arbetsmarknaden

och

lönebildningen

avgörande

Under de senaste 25 åren har lönerna i näringslivet stigit med i genomsnitt
9% per år. Sedan 1984 har den genomsnittliga ökningstakten varit 7,5%.
Detta kan jämföras med en lönestegringstakt i våra viktigaste konkurrentunder samma period. Löneökningstakten
har inte vid
länder på 4-5%
något tillfälle under de senaste 25 åren varit under 6%. Som lägst ökade
lönerna i näringslivet med 6,9% 1982. Mot denna bakgrund kan man fråga
i Sverige till de
sig om det är möjligt att bringa ned löneökningstakten
nivåer som råder i konkurrentländema.
Löneökningstakten beror på bl.a. arbetsmarknadsläget, produktivitetstillväxten och intlationstakten. Inflationen beror i sin tur på bl. a. lönestegringstakten och den internationella prisökningstakten.
Dessa samband
speciellt sambandet mellan arbetsmarknadsläget samt löne- och prisbildningen
spelar en central roll i de presenterade kalkylerna för åren
1990- 1995. Det finns därför skäl att närmare diskutera lönernas bestämningsfaktorer.
Enligt det traditionella sättet att analysera lönebildningen
den s.
Phillipskurvan
den nominella löneökningstakten enbart beroende av
är
nivån på arbetslösheten;
lägre arbetslöshet desto snabbare löneökningar. Bristerna i denna ansats visade sig bl.a. i mitten på 1970-talet. Då
ökade lönerna och arbetslösheten samtidigt. Modellen har därför utvidgats
bl. a. förväntningarna om den framtida
med ytterligare förklaringsfaktorer
intlationstakten.
Hänsyn har under senare år även tagits till arbetsmarknadens funktionssätt. Lönebildningen i länder som Sverige kan beskrivas som resultatet av
centrala och lokala förhandlingar mellan ett begränsat antal parter. Med
ett sådant synsätt påverkas lönebildningen
av flera faktorer, varav de
viktigaste är efterfrågeläget på arbetsmarknaden, skatterna, produktiviteten och prisnivån.
I de skattningar av historiska samband som utnyttjas i modellkalkylen
bestäms reallönen före skatt på lång sikt av produktiviteten
och arbetslösheten. Det innebär att de reala lönekostnadema växer ungefär i takt
med produktiviteten
och att lönekostnadsandelen av förädlingsvärdet beror på arbetslöshetens storlek. På kort sikt kan de reala lönestegringama
avvika från produktivitetstillväxten,
men denna avvikelse korrigeras i
efterhand. När löneandelen är ovanligt stor minskar således löneökningstakten och tvärtom.
I ett kortare tidsperspektiv
ett eller ett par år bestäms därför den
nominella löneökningstakten av arbetslöshetens storlek. Empiriska skattningar tyder på att en uppgång i arbetslösheten från exempelvis 1,5 till
2,5% leder till att löneökningarna redan efter ett år blir 3 procentenheter
lägre.
Lönerna i den svenska ekonomin förefaller alltså vara starkt beroende
av efterfrågeläget på arbetsmarknaden. Sambandet är också robust och
står sig vid olika metodologiska ansatser och för olika delperioder Holmlund, 1990. Lönemas känslighet för variationer i arbetslösheten förefaller
dessutom vara högre i Sverige än vad som är vanligt i andra länder.
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Diagram 9.7 Phillipskurvan för Sverige 1963-1989
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Källa: Statistiska centralbyrån.
Dessutom finns det i de empiriska studierna indikationer på att lönemas
känslighet för arbetsmarknadsläget tilltar vid låga arbetslöshetsnivåer. En
relativt måttlig uppgång av arbetslösheten skulle alltså kunna ge stora
effekter på löneökningstakten vid ett överhettat arbetsmarknadsläge.
Det faktum att reallönerna på sikt anpassas till produktivitetstillväxten
kan bringas ned
tyder på att det inte är omöjligt att löneökningstakten
under de nivåer som gällt sedan 1950- och l960-talen. Produktivitetstillväxten är nämligen betydligt lägre idag än vad den var under perioden
fram till mitten av l970-talet. Om det är möjligt att komma ner i den
inflationstakt som rådde tidigare borde löneökningama kunna begränsas
till 4- 5 per år utan något trendbrott i lönebildningen.
De refererade studierna tyder på att den svenska ekonomin kan klara
som omvärlden vid en förhållandevis låg nivå på
samma inflationstakt
arbetslösheten. Den arbetslöshet som är förenlig med en konstant inflationstakt i litteraturen kallad NAIRU
tycks ligga omkring eller strax
torde NAIRU vara 5% eller
under 2%. I flertalet andra industriländer
högre. Det finns dock en risk för att arbetslösheten under en övergångsperiod kan komma att överstiga denna nivå innan en anpassning sker till
omvärldens inflationstakt.
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Slutsatsen från den litteratur som finns om lönebildningen är alltså att
det inte är möjligt att åstadkomma en dämpning av löneökningstakten
med mindre än att överhettningen på arbetsmarknaden upphör. Det är
samma slutsats som kan dras av de tidigare redovisade scenarierna för
åren 1990-1995.
Försök att i dagsläget motverka en begränsad uppgång i arbetslösheten
med en generell efterfrågepolitik
är mot denna bakgrund dömda att misslyckas. De leder till en stegrad inflationstakt, som hotar konkurrenskraften
och sysselsättningen. Till slut kommer då arbetslösheten upp på väsentligt
högre nivåer innan en kostnadsanpassning sker.
Det kan vara värt att observera att ett något svagare efterfrågeläge på
arbetsmarknaden kan förväntas ta sig uttryck främst i en begränsad uppVälfärdselfekterna
gång i de genomsnittliga arbetslöshetsperioderna.
av
detta är liten jämfört med vad som händer vid en ny utdragen kostnadskris.
Erfarenheterna från andra länder visar att höga arbetslöshetsnivåer tenderar att permanentas. Förutom de negativa mänskliga och sociala konsekvenser detta kan ha, tenderar då också arbetslöshetens lönedämpande
verkan att avta.

Arbetsmarknadspolitiska

åtgärder

Arbetsmarknadspolitiken
är bl.a. ett medel att lindra konflikten mellan
kan
inflation och arbetslöshet. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik
göra det möjligt att kombinera ett högre efterfrågeläge, och därmed en
lägre arbetslöshet, med en stabil och låg inflationstakt.
Genom att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt skulle det t.ex.
kunna
att öka antalet vakanser utan att det leder till högre arbetslöshet.
Det är emellertid osäkert hur långt det går att komma på denna väg.
Historiskt råder en mycket stabil omvänd relation mellan antalet vakanser
och antalet arbetslösa.
Det är överhuvudtaget svårt att finna entydiga empiriska belägg för den
makroekonomiska
effekter. Den arsvenska arbetsmarknadspolitikens
tycks inte ha
betslöshet som är förenlig med en konstant inflationstakt
minskat. Däremot har Sverige kunnat undvika den mycket höga och
bestående arbetslöshet som drabbat Västeuropa i övrigt. Det finns en del
som talar för att det bl. a. beror på den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
utformas
Ett problem som måste beaktas när arbetsmarknadspolitiken
åtgärder inte lika aktivt söker
är att personer i arbetsmarknadspolitiska
jobb som de öppet arbetslösa. Det kan i sin tur tänkas medföra att en
försvagning i efterfrågan på arbetskraft, som möts med arbetsmarknadspoeffekt. Calmfors och
litiska insatser, inte får samma inflationsdämpande
Forslund, 1990 samt Holmlund, l990.
Åtgärder som sysselsätter personer med dålig konkurrensförmåga
på
arbetsmarknaden borde emellertid kunna användas utan att det utgör
Exempel på denna typ av
något problem från lönebildningssynpunkt.
åtgärder skulle kunna vara Samhall och lönebidrag. Åtgärder inriktade på
att hjälpa långtidsarbetslösa som tenderar att dra sig ur arbetsmarknaden
är ytterligare ett exempel på vad som borde kunna göras med ringa åter-
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verkningar på lönebildningen. Även åtgärder som höjer attraktionsvärdet
hos arbetslösa
borde ha en lönedämex. arbetsmarknadsutbildning
pande elfekt, åtminstone på sikt.
Åtgärder i syfte att stimulera personer som lämnat arbetskraften att på
nytt söka arbete bör vara entydigt positiva. Likaså verkar alla former av
rörlighetsbefrämjande
insatser lönedämpande. Intensiv arbetsförmedling,
starthjälp och andra ekonomiska stimulanser att flytta och söka jobb på
annan on kan förväntas ha samma effekt.

Små ejekter

av inkomstpolitik

lnkomstpolitik
har av tradition betraktats med skepsis i Sverige. Den
svenska modellen
med ett centraliserat förhandlingssystem och starka
fackföreningar har kombinerat en hög grad av frihet och ansvar i avtalsförhandlingarna.
Tabell 9.13 inkomstpolitiska parametrar
Styrmedel

Åtgärder riktade
till företagen

Åtgärder riktade
till alla
löntagare

Åtgärder riktade
till de offentigt
anställda

4
överläggningar
och maningar
till återhållsamhet.

7
Maningar att låta
K-sektorn vara
löneledande.

2
Prisstopp.
Beskattning eller
fondering av
företagsvinster

5
Lagstiftning om
lönetak, inflationskompensation
etc.

8
Lagstiftning om
lönetak.

3
Begränsningav
aktieutdelningar.

6
Ändring av
skatteskalan etc.
Socialpolitiska
åtgärder.

9
Samordnad hård
arbetsgivarstrategi.

1
lnformativa

Administrativa

Ekonomiska

Källa: Elvander, N. 1990, lncomes Policies in the Nordic Countries, International
Labour Review, ILO, Geneve, under utgivning.
Ändå har inslag av inkomstpolitik
förekommit. De vanligaste formerna
har varit åtgärder kopplade till finanspolitiken.
Hagaöverenskommelsema
i mitten av 1970-talet, med omläggningar av skatteskalorna kombinerat
med en arbetsgivaravgiftshöjning,
är ett tidigt exempel på detta. Det
förutsattes då att höjningen av arbetsgivaravgifterna
skulle räknas av från
Vid skatteöverenskommelsen
löneutrymmet.
1981 räknade man också
med återhållsamhet i avtalsförhandlingarna
speciellt för höglönegrupfick löntagarna en skatterabatt på
pena. Vid 1985 års avtalsförhandlingar
600 kr, vilket bidrog till att ett centralt avtal slöts detta år.
Lagstiftning
har tillämpats
är
sparsamt i Sverige. Undantaget
SACO/SR-strejken
1971, som avgjordes efter riksdagsbeslut och det förslag om bl. a. pris- och lönestopp som presenterades för riksdagen vintern
1990. Däremot har lagstiftning om lönestopp använts i de nordiska grann-
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länderna. Förändringar i socialpolitiken
i utbyte mot lägre löneökningar
har i begränsad utsträckning använts i Sverige. Sådana överenskommelser
har varit relativt vanliga i exempelvis Finland.
Ett antal faktorer talar emot möjligheterna att med inkomstpolitik
åstadkomma lägre pris- och löneökningar. För närvarande genomförs en
skattereform avsedd att skapa ett enklare och robustare skattesystem.
Samtidigt har utrymmet för kostnadskrävande sociala reformer minskat.
Statsmakternas framtida manöverutrymme
i inkomstpolitiska
sammanhang har därmed minskat.
Vad som krävs av den ekonomiska politiken på lång sikt kan också lätt
komma i konflikt med kortsiktiga inkomstpolitiska
ambitioner. Inte sällan
har politiken blivit så expansiv att stabiliteten i ekonomin äventyrats. De
expansiva effekterna kan då i sin tur förstärka intrycket att högre löneökningar hade varit motiverade.
Om de inkomstpolitiska
åtgärderna är generella, och tillfaller alla inkomsttagare, framstår de som ett resultat av regeringens politik snarare än
av fackföreningarnas insatser. Det kan då bli svårt att inför medlemmarna
motivera återhållsamhet.
Risken finns också att en eller flera organisationer ställer sig utanför en
uppgörelse. De kan då tillgodogöra sig fördelarna samtidigt som de slipper
bära kostnaderna. Om åtgärderna å andra sidan är selektiva
och framförallt gynnar vissa grupper
kan effekterna uppvägas av kompensationskrav från andra.
Om inkomstpolitik
används mer regelbundet uppkommer frågan om
fackföreningarnas och arbetsgivarorganisationernas
roll i en parlamentarisk demokrati. Risken finns att rollfördelningen
mellan riksdag, regering
och utanförstående organisationer blir oklar, när stora intresseorganisationer deltar i överläggningar om utformningen av social- och finanspolitiken
och också tar på sig ett ansvar för denna.
Det kan också vara värt att observera att det saknas empiriska belägg för
ingrepp som förekommit i Sverige skulle ha haft
att de inkomstpolitiska
positiva effekter på pris- och löneökningstakten.
Som ett undantag har
framhållits den uteblivna kompensationen för devalveringen 1982. Den
skulle emellertid delvis kunna förklaras med den då mycket höga arbetslösheten. Samtidigt är det uppenbarligen svårt att i efterskott empiriskt
belägga om en inkomstpolitisk
åtgärd fått effekt eller ej.

Skattebaserad

inkomstpolitik

Skattebaserad inkomstpolitik,
eller TlP Tax-based-Income-Policy,
är en
möjlig väg att påverka lönerna som diskuterats både i den ekonomiska
litteraturen och den politiska debatten Layard och Jackman, 1989 och
Landsorganisationen,
1989. Grundtanken är att löneökningstakten skall
kunna påverkas genom att en skatt införs på lönestegringar över en viss
uppställd norm. Förslaget har lanserats i två varianter: Makro- och mikroTIP.
Makro-TIP innebär att statsmakterna lägger fast en önskvärd löneökningstakt i .samhällsekonomin som helhet. Om lönerna växer snabbare
bestraffas
löntagarna med skatter som i slutändan leder till lägre löner
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efter skatt. Alternativt kan man tänka sig att företagen i stället bestraffas
med en höjd vinstskatt eller högre arbetsgivaravgifter
om normen överskrids. Tanken är att statsmakterna skall göra det ointressant att driva
igenom löneökningar som överstiger den fastställda normen.
En förutsättning för att en makro-TIP skall fungera är centrala samordnade förhandlingar.
Annars finns det inget motiv för ett enskilt företag
då inte själva
eller fackförbund att begränsa löneökningarna. De kan
annat än marginellt påverka de totala löneökningarna och därmed sannolikheten för att skattehöjningarna utlöses. En makro-TIP kopplad till
har fördelen att den kan tänkas sätta
vinstskatt eller arbetsgivaravgifter
press på arbetsgivarsidan dels att acceptera centrala avtalsförhandlingar,
dels att införa sanktioner för medlemmar som överskrider överenskomna
ramar.
Hot om sanktioner måste vara trovärdiga för att ha effekt. Trovärdighetsproblemet är i detta fall att företagens kostnadsproblem förvärras om
lönenormen överskrids. Det är därför nödvändigt att i förväg låsa skattesynvinkel är naturligtvis
politikens utformning. Ur stabiliseringspolitisk
blir beroende av de beslut som
nackdelen med detta att finanspolitiken
fattas av arbetsmarknadens parter.
Mikro-TIP innebär att enskilda företag drabbas av en skatt på lönehöjningar över en deklarerad norm. Tanken är att därmed åstadkomma en
direkt koppling mellan de enskilda aktörernas agerande i avtalssituationen
och beskattningen. De företag och fackföreningar sombidrar till för höga
löneökningar skall själva drabbas av sanktionerna.
Även en mikro-TIP
är förenad med problem. Företag som behöver
med
höga löner eller som vill expandera och nyrekryanställa fler personer
arbetskraft
riskerar
att drabbas. Såväl en makro- som en mikro-TIP är
tera
de kräver både
förenade med svårigheter i den praktiska tillämpningen;
tillförlitlig
statistik och administrativa resurser. Därutöver kan de förväntas ha uppenbara negativa effekter på resursanvändingen och flexibiliteten
Ett permanent syi ekonomin och kan därför verka tillväxthämmande.
stem är därför knappast möjligt.
Det finns alltså ett antal faktorer som talar för att vara skeptisk till
i olika former inklusive TIP. Ändå skall det inte uteslutas
inkomstpolitik
åtgärder i vissa lägen kan bidra till att öka trovärdigatt inkomstpolitiska
Den genomgripande
heten i en politik för att pressa ner inflationen.
i
kombination
med den
genomförs
förändring av skattesystemet som nu
konsekvenserna
allvarliga
finnas
de
breda insikt som torde
av fortsatt
om
Förutsättsådant
läge.
tänkas
skapa
löneökningstal
skulle
kunna
höga
ett
åtgärder kombineras med
ningen är dock att eventuella inkomstpolitiska
en tillräckligt

9.5

stram finanspolitik.

Lönebildningen

Förhandlingssystemet

och

förhandlingssystemet

har betydelse

I föregående avsnitt diskuterades samspelet mellan den makroekonomiska
utvecklingen och lönebildningen. Både i de redovisade kalkylerna för åren
1990- 1995 och i den litteratur som finns om lönebildningen spelar efter-
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frågeläget på arbetsmarknaden en avgörande roll för löneökningstakten.
Erfarenheterna i Sverige och utomlands talar för att det inte är möjligt att
bryta nuvarande snabba löneökningstakt enbart genom åtgärder inriktade
på att påverka avtalsresultatet. Arbetsmarknadens parter och deras förhandlare kan i praktiken inte bortse ifrån efterfrågeläget på arbetsmarknaden.
löneglidning, är starkt
Eftersom icke-avtalsmässiga löneökningar, s.
beroende av arbetsmarknadsläget kan de totala löneökningarna bli höga
trots låga avtalsmässiga löneökningar. Det är o. m. tänkbart att löneglidningen anpassas så att de totala löneökningarna hela tiden kommer att
läget
resultaten i de centrala
svara mot det makroekonomiska
- oavsett
förhandlingarna.
Flertalet studier tyder ändå på att lägre centrala avtal inte helt och hållet
1990. Det borde
äts upp av motsvarande högre löneglidning Holmlund,
löneökningar
för
till
stånd
lägre
totala
finnas
visst
alltså
utrymme
att
ett
låg
nivå.
sluts
på
avtalen
en
genom att

Centrala

eller decentraliserade

förhandlingar

jämförelse har de svenska Förhandlingarna varit
Vid en internationell
relativt centraliserade. Under 1980-talet har emellertid förhandlingsordningen tenderat att bli mer decentraliserad.
Svenska och internationella erfarenheter såväl som teoretiska argument
tyder emellertid på att centraliserade förhandlingar är lättast att förena
med full sysselsättning. De länder som har de mest centraliserade löneförhandlingarna tenderar att ha den lägsta genomsnittliga arbetslösheten, se
tabell
l Det finns även skäl för att en mycket långt driven decentralisering skulle kunna ge tillfredsställande makroekonomiska resultat. Ett mellanläge, med en viss decentralisering, förefaller däremot vara det sämsta
alternativet.
Med en hög grad av samordning har de fackliga organisationerna anledning att ta hänsyn till de kostnader i form av arbetslöshet och snabbare
prisökningar som uppkommer till följd av högt uppdrivna lönekrav. Det
här är effekter som en liten facklig organisation kan bortse ifrån. Samordnade förhandlingar kan också bromsa krav på kraftiga relativlöneförbättringar för enskilda grupper. Sådana förändringar utlöser ofta inflationsdrivande kompensationskrav.
Ett enskilt företag är också förhållandevis okänsligt för löneförändringar
eftersom en relativt liten del av företagets kostnader utgörs av löner
- en
stor del av kostnaderna är utgifter för insatsvaror producerade i andra
företag. För näringslivet som helhet är däremot lönekostnadema en mycket stor del av de totala kostnaderna. Samordnade förhandlingar
bör
därför leda till ett större arbetsgivarrnotstånd.
För en decentralisering talar att höga lönekrav då i stor utsträckning
drabbar de som ställer kraven. Högre löner tenderar att slå igenom på
företagens priser och att i förlängningen medföra en lägre sysselsättning för
den egna gruppen.
En decentralisering av förhandlingssystemet
måste emellertid drivas
mycket långt för att inte de negativa elfektema skall överväga. l så fall
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Tabell 9.14 Arbetslöshet i Europa 1960- 1987
Årliga genomsnitt. Procent
1960-67

1968-73

1974-79

1980-87

CenIra//Iterade.V.SI&#39;I7&#39;l
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Osterrike
Genomsnitt
intermediära .vyslem
Belgien
Holland
Förbundsrepubliken Tyskland

0

Genomsnitt

l

Decentralixerade.vyszem
Frankrike
lrland
Italien
Spanien
Schweiz
Storbritannien

1l
49
49
2,3
O0
15

Genomsnitt

2

-

5

10.3
2,9

4,8

10,2

Källa; Jackman, R. 1990, Wage Formation in the Nordic Countries Viewed from
an International Perspective, i L. Calmros red., Wage Formation ana Macroeconorrric Policy in the Nordic Countries, SNS och Oxford University Press,under utgivning.

skulle den å andra sidan säkert på sikt komma att medföra lokal strejkrätt
på företagsnivå. Samtidigt skulle dagens starka fackliga organisationer
med all sannolikhet komma att bestå. Många enskilda företag skulle därmed stå mycket svaga i de lokala förhandlingarna.
Både principiella argument och empiriska erfarenheter talar alltså för
Det är emellertid tänkbart att den centraliserade
centrala förhandlingar.
förhandlingsmodell
som identifierats i olika empiriska studier gått hand i
hand med konsensus mellan arbetsmarknadens parter och att det är detta
som spårats i studierna. De fördelar
snarare än förhandlingsordningen
löneförhandlingar
kan då
centraliserade
med
uppnås
skulle
kunna
som
tänkas gå att nå enbart med en högre grad av samsyn och tidsmässig
samordning mellan arbetsmarknadens parter utan att denna knyts till
formella centraliserade överenskommelser.
svenska modellen för
Det är också ett faktum att den traditionella
det
lönebildning skakats i sina grundvalar under
senaste decenniet. Under
LO-SAF området och så
centrala
avtal
på
inga
några år på 1980-talet slöts
överenskommelser. I
sig
centrala
SAF
vintern
1990
har
motsatt
sent som
andra länder tycks det också finnas motsvarande tendenser mot allt mer
förhandlingssystem.
Kraven på att helt frångå centrala förhandlingar har framförallt drivits
av SAF. Det har säkert sin grund i ett motstånd mot LO:s strävan att
utjämna lönerna via de centrala avtalen. Denna strävan går stick i stäv

decentraliserade
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med arbetsgivarnas önskemål om flexibilitet i lönesättningen och större
löneskillnader.
Tänkbart är också att arbetsgivarna inte längre tror sig behöva ta på sig
rollen av återhållande kraft i lönebildningsprocessen
de föreställer sig
att staten ändå i sista hand tvingas ta ansvaret för kostnadsutvecklingen.

En gradvis anpassning

av lönestrukturen

Lönebildningen brukar ofta diskuteras från rättvise- och fördelningssynpunkt, se kapitel 15. Lönerna spelar emellertid också en avgörande roll för
att fördela arbetskraften på ett effektivt sätt. Det är viktigt att lönestrukturen är sådan att det inte uppstår permanent arbetslöshet eller rekryteringssvårigheter på olika delarbetsmarknader.
Förändringar i teknologi, konkurrensförhållanden,
konsumtionsmönster,
arbetskraftens utbildning eller
åldersstruktur etc. medför att lönestrukturen kontinuerligt måste anpassas
till nya förhållanden.
En stor del av den anpassning som är nödvändig när ekonomins struktur
förändras sker genom att arbetskraften flyttar mellan företag och regioner.
Förändringar i lönestrukturen kan göra det möjligt att klara nödvändiga
anpassningar med en lägre grad av arbetslöshet.
En tänkbar utgångspunkt för en diskussion om lönestrukturen är den
solidariska lönepolitiken
i dess ursprungliga tappning från 1950-talet
Fackföreningsrörelsen
och den fulla sysselsättningen, 1951. Den innebär
att lika arbete betalas med lika lön och att hänsyn tas till att olika arbeten
skiljer sig åt vad gäller arbetsmiljö, utbildning etc. Testet på om lönerelationerna är riktiga
är att det inte råder permanent brist på arbetskraft
inom vissa områden och arbetslöshet inom andra. Den solidariska lönepolitiken i denna form kan alltså tolkas som att arbetsmarknadens parter
strävar efter att etablera långsiktiga jämviktslöner på arbetsmarknaden.
Skillnader i långsiktiga jämviktslöner
kan samtidigt i viss mån antas
spegla vad som uppfattas som rättvisa löner. Löneskillnader kan exempelvis verka utjämnande på levnadsstandarden genom att kompensera löntagare för påfrestande eller farliga arbeten. Om denna kompensation inte
uppfattas som tillräcklig eller "orättvist
låg uppstår just permanenta
bristsituationer.
Kraftiga lönestegringar för vissa grupper uppkommer ibland till följd av
tillfälliga förändringar i efterfrågesituationen.
Exempel på områden där så
har skett under de senaste åren är arbetsmarknaden för byggnadsarbetare
och de nya finansiella marknaderna. Sådana tillfälliga förskjutningar
i
lönestrukturen uppfattas inte sällan som orättvisa. Arbetsmarknaden tenderar emellertid att gradvis eliminera sådana skillnader när ny arbetskraft
dras till bristyrkena.
Ändå finns det mycket som talar för att det är önskvärt med gradvisa
förskjutningar av lönerelationerna. Snabba löneökningar för vissa grupper
tas ofta till intäkt för krav formulerade av andra.
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är också av en helt
Arbetet spelar normalt en avgöannan art än andra marknadsrelationer.
rande roll inte bara för en individs totala ekonomiska situation utan också
för social status etc. Samtidigt har arbetsgivarna ofta ett intresse av att

215

arbetskraften knyts till företaget i en stabil relation; stora kostnader är
förenade med att utbilda och skola in ny arbetskraft. Även mot denna
bakgrund framstår långsiktiga stabila kontrakt med gradvisa förändringar
i lönerna som både mer realistiska och önskvärda än snabbt föränderliga
löner.

Rollen som ojfentlig

arbetsgivare

viktig

Det faktum att den offentliga sektorn är landets största arbetsgivare medför att lönebildningen i denna sektor är betydelsefull för hela ekonomin.
Staten har de senaste 20 åren - i sin funktion som arbetsgivare försökt påverka både löneutvecklingen i stort och lönerelationerna mellan
olika yrkeskategorier. Därutöver har lönepolitiken varit en del i arbetet
med att förändra den offentliga sektorn. Frågan är om inte arbetsgivarrollen därmed har överlastats. Det är inte svårt att se risken för målkonflikter.
Det finns inga belägg för att den offentliga sektorn i allmänhet skulle
tyder
vara löneledande. Statistiken i exempelvis nationalräkenskaperna
snarast på motsatsen. I slutet av 1960-talet var lönerna i den offentliga
sektorn 10-20 % högre än i den privata, ett övertag som nu helt elimine1990. Det förefaller inte heller som om detta skulle
rats Holmlund,
kunna förklaras med en ändrad sammansättning av de anställda.
De privatanställdas löneökningar föregår också normalt de offentliganställdas i tiden. Därutöver tycks det vara så att lönerna i näringslivet drar
och vice versa. Vid
ifrån de i den offentliga sektorn i konjukturuppgångar
några tillfällen har emellertid avtalen inom den offentliga sektorn blivit
löneledande. Detta inträffade exempelvis 1980, när samtliga stora löntagarorganisationer inom den offentliga sektorn "de fyras gäng gick samman och efter en omfattande strejk drev igenom ett normbildande avtal.
Under 1980-talet har det skett en del förändringar i den statliga arbetsgivarpolitken. Arbetsgivarverket fick år 1985 en mer självständig ställning
samtidigt som en särskild löneminister tillsattes. Vid 1986 års förhandlinglönekrav, en viss
ar skärptes attityden gentemot de offentliganställdas
moderation i löneökningarna uppnåddes också och de flesta följsamhetsklausuler etc. utgick ur avtalen.
Under 1988 tillämpade staten vad som brukar kallas för cash limits.
högre
Innebörden var att statliga myndigheter inte automatiskt skulle
4%
viss
kostnadsökningar
gräns
för
över
kompensation
anslag som
en
under 1988. Högre löneökningar skulle i stället kompenseras med rationaEn tydlig
liseringar i verksamheten eller genom personalminskningar.
koppling skulle därmed skapas mellan sysselsättning och lönekrav. 1988
ökade dock lönerna inom den offentliga sektorn med 7%. Cash limits
övergavs 1989, sedan det visat sig inte finnas ett tillräckligt parlamentariskt underlag för att fortsätta med systemet.
Det är naturligtvis generellt sett svårt att tillämpa cash limits
om
löneökningarna utanför den offentliga sektorn är snabba. Överhettningen
på den privata arbetsmarknaden 1988-1989 bidrog till att det var svårt
att klara de snäva ramarna för de offentligt anställda utan svårbemästrade
spänningar mellan olika grupper.
De historiska erfarenheterna talar för att lönepolitiken

inom den offenli-

Här avsesinte att avtalen tidsmässigt skulle ligga före i den privata sektorn. utan att samvariationen i löneökningarnas
storlek kan karaktäriseras
på detta sätt. l litteraturen kallas denna typ av
analys för "Granger-kausalitet". se Holmlund
1990.
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till stånd
ga sektorn inte bör överlastas. Den bör i huvudsak syfta till att
fungerande
offentlig
väl
service
och
produktion.
Goda
skäl
kan
också
en
anföras för att beslutanderätten i avtalsförhandlingama
borde gå hand i
hand med ansvaret för verksamheten. De personer som har kostnadsansvaret skulle då få ta ansvar också för löneutvecklingen. Det finns emellertid problem med detta sätt att lägga upp avtalsförhandlingama
i den
offentliga sektorn. Exempelvis har de verkschefer som idag sitter i statens
arbetsgivarverks styrelse ett begränsat intresse av att hålla tillbaka lönekrafaktiskt låga löneökningar försvåra verksamheten till
ven. Tvärtom kan
följd av rekryteringsproblem.
etc.
Ett alternativ är då att försöka skapa ett politiskt sammansatt organ som
har det slutliga ansvaret för lönebildningen inom den offentliga sektorn.
Det skulle kunna vara ett sätt att göra tydligt vem den egentliga motparten
är, nämligen skattebetalarna. En fördel med detta skulle också kunna vara
att de offentliga arbetsgivarna skulle kunna uppträda samordnat
något
som mot bakgrund av den tidigare diskussionen om centrala avtal framstår
som önskvärt. Samtidigt kan det naturligtvis finnas risker med att "politisera den offentliga arbetsgivarrollen.
Ett exempel är just systemet med
cash-limits. När det gavs upp var det just en följd av att den allmänna
opinionen tvingade politikerna till en omprövning av tidigare ståndpunkter.
Det är viktigt för lönebildningen att de offentliga arbetsgivarna bedriver
är ett av de
en över tiden konsistent politik. Löne- och personalpolitiken
viktigaste redskapen för att skapa en väl fungerande offentlig verksamhet.
Den lämpar sig därför illa för snabba skift i politikens inriktning. I stället
bör
precis som på ex. utrikespolitikens
område
konsensus mellan
de politiska partierna eftersträvas.

9.6

Sammanfattning

och

slutsatser

Av de beräkningar som redovisats i tidigare avsnitt framgår att de första
åren på 1990-talet kan bli mycket bekymmersamma för den svenska ekonomin. Orsaken är i första hand att pris- och löneökningarna under en
följd av år har legat över de i omvärlden. Det hotar nu att leda till en
kostnadskris med stagnerande produktion
och högre arbetslöshet som
konsekvens.
Den snabba pris- och lönestegringstakten under senare år kan i stor
utsträckning förklaras av att arbetsmarknaden har varit överhettad. De
studier som finns av lönebildningen i Sverige tyder på att det är möjligt att
förhindra en stigande inflationstakt vid arbetslöshetsnivåer kring 2 %. Att
en relativt snabb pris- och löneanpassning borde vara möjlig har också
framgått av de beräkningar som redovisats.
En dämpning av löneökningstakten sker i den redovisade modellkalkylen sedan arbetslösheten har stigit till drygt 2% år 1991. Om inte denna
lönedämpning kommer till stånd kommer inom några år arbetslösheten att
krypa upp en bra bit över 2%. Det är en följd av att svenskt näringsliv
förlorar marknadsandelar
på export- och hemmamarknaderna
och att
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vinsterna därmed faller. l denna situation kommer också investeringarna
att bli mycket låga, vilket medför att kostnadskrisen får negativa effekter
för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt.
Ett annat scenario åskådliggör fördelarna med en snabbare löneanpassning redan 1990- l99l. Arbetslösheten stiger i detta scenario aldrig över
1,8%. Samtidigt läggs snabbt en god grund för fortsatt ekonomisk tillväxt
eftersom investeringsnedgången blir begränsad.
Erfarenheterna från Sverige och andra länder tillsammans med teoretiska argument talar för att samordade avtal skapar de bästa förutsättningarna för att upprätthålla full sysselsättning. De erfarenheter som finns av
inkomstpolitik
är mindre goda. Ändå kan åtgärder av denna typ motiveras
som en del i en politik avsedd att få till stånd ett trendbrott i lönebildningen utan en kraftig uppgång i arbetslösheten.
Helt avgörande är emellertid efterfrågeläget på arbetsmarknaden. Det
åtgärder. Överhettpåverkas på längre sikt av produktivitetsbefrämjande
stimuleras.
ningen kan också motverkas genom att arbetskraftsutbudet
Det som i första hand krävs är emellertid att en tillräckligt stram finanspolitik bedrivs.
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10

10.1

Utvecklingen

under

1990-talet

Inledning

Den svenska ekonomins utveckling fram till mitten av 1990-talet diskuterades i kapitel
Tyngdpunkten i kapitlet låg på en analys av stabiliseringspolitiska frågeställningar, särskilt pris- och lönebildningen. l detta kapitel
diskuteras mer långsiktiga utvecklingstendenser i ekonomin. Det sker med
utgångspunkt från några scenarier för utvecklingen under hela l990-talet.
I avsnitt 10.2 diskuteras beräkningarnas uppläggning och de antaganden
som analysen baseras på. Därefter redovisas i avsnitt 10.3 ett basscenario i
aggregerade termer. I det följande avsnittet finns en redovisning av de
finansiella kalkylema. En mer detaljerad genomgång av utvecklingen i
ekonomins olika delar görs i avsnitt 10.5. I avsnitt 10.6 presenteras några
känslighetsanalyser. Där varieras produktivitetstillväxten,
arbetskraftsutbudet och världsmarknadens tillväxt. Slutligen redovisas i avsnitt 10.7
några slutsatser från kapitlet.

10.2

Beräkningarnas

Utgångspunkter

uppläggning

och tidssikt

De scenarier som redovisas i detta kapitel och kapitel 13 har tagits fram
med hjälp av ett par ekonomiska simuleringsmodeller.
I arbetet har emellertid också utnyttjats olika fristående bedömningar. I huvudsak har beräkningarna gjorts med en statisk tlersektorsmodell av allmänjämviktstyp
MECMOD.
Men därutöver har en starkt aggregerad makromodell för
den svenska ekonomin MAMMA
använts. Båda modellerna har utvecklats vid Konjunkturinstitutet
Det basscenario som presenteras i avsnitt 10.3 är ett försök till en
konsistent bedömning av den svenska ekonomins utveckling fram till år
2000. I ett så långt tidsperspektiv är det inte möjligt att bedöma i vilken
konjunkturfas
ekonomin befinner sig. Analysen koncentreras därför på
faktorer som bestämmer ekonomins långsiktiga, potentiella tillväxt.
I kapitel 9 behandlas utvecklingen under de första åren av l990-talet. En
slutsats är att det finns risk för stagnation i ekonomin och fördjupade
obalanser i början av l990-talet. Utgångspunkten i detta kapitel är att det
skall visa sig möjligt att hantera obalansema och att ekonomin år 2000
skall vara i makroekonomisk balans. Bakom de siffror för 1990-talet som
presenteras i form av bl. a. genomsnittliga tillväxttakter döljer sig därför en
u
utveckling under decenniets inledning.
Q
samre

I

bilaga 1 till Långtidê-

m
gåfgdrâgfâgmåftâ
1990 finns en utförlig be.
skriVning av de båda 91°
utformning
deuemas
Där redovisas också den
databas som använts.
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Resursanvändning

och sektorindelning

Den svenska ekonomin är starkt beroende av utrikeshandel. Sveriges
internationella konkurrensförmåga har därför en avgörande betydelse för
den ekonomiska utvecklingen.
En viktig fråga för konkurrenskraftens utveckling på lång sikt är tillgången på olika resurser, t.ex. arbetskraft, kapital och råvaror. Den relativa
tillgången påverkar resurspriserna och avgör därmed vilka produkter som
ett land med framgång kan handla med. I en långsiktig analys bör därför
uppmärksamheten i första hand koncentreras på hur tillgången på de olika
resurserna förändras, samt vilken betydelse resurserna har för olika sektorers utveckling. Detta synsätt har varit vägledande när indelningen av
näringslivet i sektorer gjorts med utgångspunkt från användningen av
olika produktionsfaktorer.
Kapital och arbetskraft är av grundläggande betydelse för ekonomins
tillväxt. Arbetskraften har delats in i två grupper, hög- och lågutbildade.
Anledningen är att den relativa tillgången på utbildad arbetskraft kan
förväntas ha betydelse för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen. Tillgången på denna resurs är också en faktor som
statsmakterna kan påverka genom bl. a. utbildnings-, löne- och skattepolitik.
Ekonomin har delats in i åtta olika sektorer, se tabell 10.1. De skiljer sig
åt när det gäller den relativa användningen av hög- och lågutbildad arbetskraft samt kapital. Därutöver varierar sektoremas beroende av internationell handel. I kapitel 13 finns en utförlig beskrivning av de olika sektorerna.

Tabell 10.1 Ekonomins struktur 1988
Procentuella andelar av
totala ekonomin
gaFörädAntal
Export
lingsarbetade
timmar
värde
Konkurrensutsatta
industrisektorer:
Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Skyddad varuproduktiona
Bostäder och energi
Tjänster
Staten
Kommuner
Totalt

Andel
högutbildade
Procent

Exportandel°
Procent

5

3

24

14

55

5

6

13

10

36

9
15
14
29
5
17

9
16
3
35
6
22

42
5
0
16
0
0

22
7
16
12
26
12

68
5
0
ll
0
0

100

100

100

13

20

aSkyddad varuproduktion inkluderar även nationalräkenskapemas sektorer jordbruk, skogsbrukoch byggnadsindustri.
b Inkluderar även nationalräkenskapemas sektor el, gas och vatten.
° Exporten som andel av bruttoproduktionen 1988,löpande priser.
Källa: Finansdepartementet.
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År 1988 svarade de konkurrensutsatta
industrisektorerna
för 19% av
den svenska produktionen och 18°/oav det totala antalet arbetade timmar.
Trots den låga andelen av produktion och sysselsättning har de en avgörande betydelse för den svenska ekonomins utveckling, eftersom de samtidigt stod för 79% av den svenska exporten av varor och tjänster. Det är
främst genom förändringar i dessa sektorers internationella konkurrenskraft som den svenska ekonomin påverkas av utvecklingen i konkurrentländerna.
betyder ensam nästan lika mycket för
Den skyddade varuproduktionen
Av det tosysselsättningen som de konkurrensutsatta industrisektorerna.
tala antalet arbetade timmar utfördes ca 16% i denna sektor jämfört med
18 °/0i konkurrensutsatt industri. Det kan samtidigt vara värt att observera
att endast 7 % av de anställda i denna sektor klassificeras som högutbildade. Att sektorn är skyddad märks bl. a. genom att endast 5 % av produktionen exporteras.
Den sektorindelning som används innebär att jordbruk, skogsbruk och
byggnadsindustri
inkluderas i sektorn skyddad varuproduktion,
som i
På liknande sätt inkluderas
övrigt består av skyddade industrisektorer.
nationalräkenskapernas
sektor för produktion av el, gas och vatten i sektorn bostäder och energi, som i övrigt omfattar tjänsten uthyrning av
bostäder. Bostadsbyggande utgör däremot en del av byggnadsindustrin och
ingår därmed i skyddad varuproduktion.
Tjänstesektorn stod för hela 35 % av det totala antalet arbetade timmar
1988. Både staten, den kunskapsintensiva industrisektorn och bostadssektorn har en högre andel högutbildade bland sina anställda. Tjänstesektorn
har dock det högsta antalet högutbildade. Nästan var tredje högutbildad
arbetar inom denna sektor.
Industrin, tjänstesektorn och offentlig sektor svarade för vardera ca en
tredjedel av antalet utförda arbetstimmar 1987. Staten och kommunerna
producerar i första hand tjänster. Adderar man dessa sektorer till den
privata tjänstesektorn finner man att nästan 2/3 av det totala antalet
arbetade timmar 1988 var inom tjänsteproduktionen.
Befolkning

och arbetskraftsuzbud

arbetskraftsTillgången på arbetskraft bestäms av befolkningsstrukturen,
deltagande och medelarbetstider. Hur dessa faktorer förväntas utvecklas
Beräkningarna bygger på
under 1990-talet diskuterades i detalj i kapitel
de slutsatser som drogs där. Således antas att befolkningen i yrkesaktiva
åldrar fram till år 2000 växer med 0,3 °/0per år eller med 160 000 personer.
Männens förvärvsfrekvens antas i stort sett vara oförändrad medan kvinnornas förvärvsfrekvens antas fortsätta att öka och år 2000 nåsamma nivå
som männens, utom för de äldsta åldersgrupperna. Antalet personer i
arbetskraften beräknas under 1990-talet öka med drygt 270 000.
Medelarbetstiden har ökat under l980-talet. Denna trend antas fortsätta. Vid bedömningen av arbetstiderna i framtiden har hänsyn tagits till
dels den förlängda föräldraledigheten och den sjätte semesterveckan, dels
skattereformen. l kalkylerna har antagits att arbetskraftsutbudet till följd
av skattereformen ökar med 4% under hela l990-talet. Effekterna beräk-

nas ha slagit igenom helt och hållet fram till år 2000. Det totala arbetskraftsutbudet mätt i antal timmar beräknas i genomsnitt öka med 0,7%
per år under l990-talet.
Utgångspunkten för beräkningarna är att ekonomin år 2000 är i makroekonomisk balans. Det innebär bl. a. att det arbetsmarknadsläge som då
råder är förenligt med en stabil prisutveckling, eller mer specifikt med att
priser och löner ökar i samma takt som i omvärlden. Denna situation
förutsätts vara möjlig att uppnå vid en arbetslöshetsnivå på 1,8 °/0.
Indelningen av arbetskraften i låg- och högutbildade följer klassificering1985. Med högutbildade avses högre
en i Folk- och bostadsräkningen
tjänstemän med akademisk utbildning och tjänstemän på mellannivå i
tekniska yrken. Ca 13% av arbetskraften var med denna klassificering
högutbildade 1987. Andelen varierar emellertid med ålder. Bland ungdomar som träder in på arbetsmarknaden är andelen drygt 20°/0, medan
andelen högutbildade bland de äldre är 9- 10%. I beräkningarna antas
högutbildade utgöra en konstant andel bland de yngre, vilket medför att de
år 2000 utgör ca 16% av arbetskraften.

Produktivitetsutvecklingen
Arbetskraftens produktivitet
bestäms dels av faktorproduktivitetens
utBeräkningarna
arbetad
timme.
veckling, dels av kapitalintensiteten
per
utvecklas så att
och kapitalintensitet
utgår ifrån att faktorproduktivitet
i näringslivet blir 1,8% per år under
den totala produktivitetstillväxten
perioden 1988-2000. Det motsvarar ungefär den genomsnittliga produki näringslivet under perioden 1974- 1988.
tivitetstillväxten
är ett genomsnitt av produktiviteDen totala produktivitetstillväxten
tens tillväxt i olika sektorer. Stora variationer föreligger. I avsnitt 10.4
redovisas de bedömningar som gjorts för olika sektorer.
För att
Det råder stor osäkerhet om den totala produktivitetstillväxten.
i
produktivitetens
tillväxt
har
effekterna
skillnader
belysa
ett par alterav
nativa beräkningar genomförts. De redovisas i avsnitt 10.5.

Ojfentlig

sektor och skattetryck

Den offentliga konsumtionens tillväxt har med ledning av s. baskalkyler
bedömts bli 1,0% per âr under l990-talet. Syftet med baskalkylema är att
beräkna den konsumtionsutveckling
som följer av befolkningsutvecklingen och nuvarande offentliga åtaganden samt redan beslutade reformer.
Det historiska mönstret visar att den faktiska tillväxten normalt blir högre
än i baskalkylema. l basscenariot har därför antagits att den offentliga
konsumtionen växer med 1,6 °/oper år.
Utgiftema för de kostnadsmässigt tunga transfereringarna inom socialförsäkringssystemet har beräknats på ett snarlikt sätt. Inga reformer utöver
vad som redan har beslutats förutsätts bli genomförda.
Beräkningarna utgår vidare från att skattetrycket är i stort sett oförändrat, dvs. ca 56%. Mot bakgrund av att riksdagen uttalat sig för att skattetrycket på sikt bör sänkas genomförs ett räkneexempel med ett lägre skattetryck i anslutning till diskussionen om basscenariots finansiella utfall.
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Investeringar

och kapitalbildning

Kapitalstockens tillväxt fram till år 2000 beror dels av de investeringar
som genomförs, dels av den takt med vilken äldre kapital slås ut. Det sätt
på vilket investeringsbeslut fattas skiljer sig mellan privat och offentlig
sektor varför investeringarna i dessa har beräknats på olika sätt.
Den framtida förväntade lönsamheten av ett visst investeringsprojekt
avgör huruvida en investering i näringslivet kommer till stånd eller inte.
Utvecklingen under 1990-talet har stor betydelse för vilken kapitalstock
Sverige har år 2000. Lönsamheten antas i slutet av decenniet närma sig
nivåerna från de bästa åren på l980-talet. Det bedöms resultera i investeringar i en omfattning som medför att den s. kapitalkvoten förblir i stort
sett konstant i näringslivet under 1990-talet.
sjunkit som andel av BNP
Bostadsinvesteringarna
har kontinuerligt
sedan mitten av l960-talet. Investeringarna i bostäder antas minska realt
med ca. l °/0per år fram till år 1995 för att därefter vara konstanta Statens
institut för byggnadsforskning, 1989.
De offentliga investeringarna grundas bl. a. på bedömningar gjorda av
Slutsatsen där är att en
kommun- och landstingsförbunden,
se kapitel
viss investeringsuppgång är trolig. En orsak är att investeringarna i infrastruktur kan förväntas växa snabbare under 1990-talet än under det senaste decennitet. I kapitel 13 diskuteras betydelsen av denna typ av investeringar.
i ekonomin unDen ekonomiska tillväxten och strukturomvandlingen
der l990-talet påverkas i hög grad av utvecklingen inom miljö- och energiområdet. De bedömningar som redovisas i detta kapitel bygger på att
nya elproducerande anläggningar måste tas i bruk före år 2000. Det innebär att elpriset vid slutet av decenniet kan förväntas uppgå till ca 30
öre/kWh i 1988 års priser. Jämfört med ca 18 öre/kWh år 1988.
Med prishöjningar i denna storleksordning förväntas elanvändningen
öka från ca 130 TWh 1988 till mellan 140 och 150 TWh år 2000. Prisökningarna, åtgärder för elsparande och en ökad användning av andra energikällor medför att elanvändningen under 1990-talet ökar långsammare än
under tidigare decennier. Den något högre elanvändningen tillsammans
med ett antagande om att två kärnkraftverk avvecklas före år 2000 medför
dock att det krävs investeringar i ny elproduktion motsvarande ca 20 TWh
under l990-talet.

Världsmarknadsutveckling,

utrikeshandel

och bytesbalans

Avgörande för den svenska ekonomin under 1990-talet är utvecklingen i
Slutsatsen där är att tillväxten i OECD-området
omvärlden, se kapitel
skulle kunna tänkas uppgå till 3% per år i genomsnitt under l990-talet.
Samtidigt bedöms prisökningstakten
vara låg - ca 4% per år - även
fortsättningsvis.
Utrikeshandeln
i olika sektorer beror av respektive sektors relativa
prisutveckling samt av den takt med vilken världshandeln för sektorns
produktion växer. De sektorvisa antagandena redovisas i ett senare avsnitt.
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Kapitalbildningen
och sparandet i olfentlig och privat sektor diskuteraStorleken på det inhemska bruttosparandet i relation
kapitel
och
i
6
des
till investeringarna inom landet bestämmer bytesbalansens utveckling. De
beräkningar som redovisas i detta kapitel tyder på att bytesbalansen skulle
och 0. m. ge ett visst överskott - år 2000.
kunna vara ijämvikt
-

10.3

Ett

scenario

for

1990-talet

Några grunddrag
Antalet arbetade timmar bedöms öka med 0,7 °/0per år mellan 1990 och år
2000. Eftersom ökningstakten i modellkalkylen i kapitel 9 är 0,5
per år
0,9%
under
andra
ökningen
år
blir
1990-talet
hälften
första
under
per
av
hälften. Produktiviteten i näringslivet ökar i modellkalkylen i kapitel 9 med
i genomsnitt ca 1,9 °/0per år under forsta hälften av 1990-talet. Det innebär
måste öka med 2,3% per år under decenniets andra
att produktiviteten
hälft om den skall komma upp till den genomsnittligt antagna ökningstakten för åren 1988 - 2000. Sammantaget medför detta att BNP kan öka med
i genomsnitt 2,3 °/0per år under 1990-talet, se diagram 10.

Diagram 10.1 Tillväxt i BNP, produktivitet och antal arbetadetimmar 1990-2000
Årlig

procentuell

förändring

3.0I

BNP

D Produktivllai i
näringslivet
Antal
arbetade
timmar

2.52.01.51.00.5-0.0-o.5-

-----------------------------------------------------------------------------1995
1994
1993
1992
1991

Anm. Utvecklingen fram till 1995 enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

--
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Hushållens nettosparkvot bedöms kunna stiga från
%
- 1,5 år 1990 till
omkring 2 % av disponibel inkomst år 2000. Med de beräknade disponibla
inkomsterna ger detta utrymme för den privata konsumtionen att växa
med i genomsnitt 2,3 °/oper år under 1990-talet. Det är något långsammare
än den genomsnittliga ökningen för åren 1982- 1988, men väsentligt mer
än under perioden 1974-1988, se tabell 10.2.

Tabell 10.2 Försörjningsbalansensutveckling 1974-2000
1985års priser
Miljarder
r
1988

BNP
Import
Tillgång
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Stat
Kommuner
Bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar
Export
Användning

Årlig procentuell
förändring
19741988

19821988

19882000

19902000

933
346

1,8
2,6

2,6
5,3

2,2
4,4

2,3
4,3

1279

2,0

3,3

2,7

2,8

505
249
69
180
189
-4
340

1,5
2,4
0,8
3,1
1,8

2,4
1,6
0,0
2,2
5,0

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

2,3
1,6
0,5
2,0
1,4

..
3,2

..
4,8

..
4,9

..
5,3

l 279

2,0

3,3

2,7

2,8

Källa: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Den ojTent/iga konsumtionen bedöms öka med i genomsnitt 1,6 °/0per år,
vilket ungefär motsvarar den genomsnittliga tillväxttakten sedan början av
1980-talet. Denna ökningstakt innebär att den offentliga servicen växer
något snabbare än enligt baskalkylema, se kapitel
Bruttoinvesteringarna
bedöms öka med i genomsnitt 1,4% per år under
1990-talet. Denna ökningstakt kan förefalla låg eftersom BNP samtidigt
ökar med 2,3% per år. Den fortsatta investeringstillväxten
startar dock
från en förhållandevis hög nivå. Investeringarna i näringslivet utgör
ex.
ca 18 °/oav BNP i löpande priser år 1990. Man måste gå tillbaka till början
av 1970-talet för att finna motsvarande investeringsandelar.
Bostadsinvesteringama
förutsätts minska fram till 1995 för att därefter
stabiliseras. Strukturomvandlingen
i näringslivet medför vidare att tillväxten blir högre i branscher som har en lägre kapitalintensitet
än genomsnittet. Sammantaget medför detta att en investeringstillväxt
på 1,4% per år
bedöms vara tillräcklig även när hänsyn tas till behovet av extra investeringar till följd av kämkraftavvecklingen
och en snabbare investeringstillväxt iden offentliga
i
Exporten och importen av varor och tjänster beräknas öka med 5,3 °/o
respektive 4,3% per år under 1990-talet. Åren 1982- 1988 ökade istället
importen snabbare än exporten samtidigt som bytesbalansens saldo förbättrades. Förklaringen till detta är att terrns-of-trade förbättrades. Viktiga

8

10-0264
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Diagraml0.2 Tillväxten och dessanvändning 1990-2000
i procent av BNP
Förändring
1985 år: priser
Årliga genomsnitt.
I
3.0-

BNP

El Konsumtion
Bruttolnvutnrlnga

2.5I

r

Ncttoexport

2.0

1.5--

1.0-

O.5- 0.01995-2000

1990-1995

Anm. Utvecklingen fram till 1995 enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

som olja minskade i pris samtidigt som priset på exportvaror
och
papper utvecklades gynnsamt. Mycket talar för att det bara
som massa
positiv avvikelse. Beräkningarna bygger på att export- och
tillfällig
var en
importpriserna ökar ungefär lika snabbt under l990-talet.
Tillväxten under l990-talet bedöms bli balanserad i så måtto att ökningökad konsumtion, högre
en i BNP är tillräcklig för att ge utrymme både för
bruttoinvesteringar
och en bättre nettoexpon, se diagram 10.2. Underskottet i bytesbalansen är enligt modellkalkylen i kapitel 9 mindre år 1995
än 1990. Den ökade nettoexporten medför att förbättringen av handelsbalansen uppväger försämringen av transfereringsbalansen, se tabell 10.3.
imponvaror

Tabell 10.3 Bytesbalans
Miljarder kr., löpande priser
19903
Export av varor
Import av varor
Handelsbalans

356,5
337,1
19.4

Transfereringsbalans

- 10,7
- 50,1

Bytesbalans

-4 l

Tjänstebalans

Enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

1995

2000

525,4
474,9
50.6

784,1
687,8
96,3

-13.1

-

- 66,5
29,0
-

- 55,0
35,3

6,1
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Under andra hälften av 1990-talet förbättras bytesbalansen ytterligare.
En viktig förklaring är att importprisema
förutsätts öka snabbare under
l990-talets forsta del medan exportprisema växer mer under andra hälften.

10.4

Den

finansiella

bilden

Några grunddrag
Bruttosparandet
finansiellt sparande och totala investering- summan av
beräknas
i
genomsnitt
bli
omkring
17% av BNP under l990-talet, se
ar diagram 10.3. Enligt modellkalkylen i kapitel 9 sker det en relativt kraftig
nedgång i början av 1990-talet till omkring 15 %. Därefter stiger det till en
nivå på omkring 18,5% av BNP år 2000, vilket är ungefär av samma
storleksordning som i slutet av l980-talet.
De totala investeringarna beräknas i genomsnitt uppgå till omkring
17,5°/0 av BNP under 1990-talet. Under andra hälften av l990-talet blir
det inhemska sparandet tillräckligt for att finansiera de investeringar som
sker inom landet och ger därutöver utrymme för en begränsad nettoamortering på utlandsskulden.
Det finansiella sparandets utveckling i olika delsektorer av ekonomin
redovisas i tabell 10.4. Den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas i genomsnitt bli ca 3,5 av BNP under 1990-talet när skattetrycket är
oförändrat under hela 1990-talet.

Diagram 10.3 Bruttosparande,investeringar och bytesbalans
Procentuell
andel av BNP i löpande
Årliga genomsnitt

I

priser
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fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Anm. Utvecklingen
Källa: Finansdepartementet.
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Tabell 10.4 Finansiellt sparande
Procentuell andel av BNP i löpande priser

Offentlig sektor
Hushåll
Företag
Bytesbalans

1990

1995

2000

19902000

3,7
- 1,0
- 5,9
- 3,1

3,1
0,0
-4,7

5,2
0,7
-4,4

3,6
0,1
-4,4

- 1,6

1,5

-0,7

Enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

Hushållens finansiella sparandet beräknas öka kraftigt under början av
1990-talet för att mot slutet stabilisera sig på en nivå kring 0,5 % av BNP.
Vidare
Uppgången förklaras främst av den goda realinkomstutvecklingen.
efter
skedde
skuldsättningsgrad
hushållens
bedöms den anpassning av
som
år
1980-talets
under
kreditmarknaden
avregleringen på
vara fullt
senare
genomförd några år in på 1990-talet.
Företagssektom uppvisar stora finansiella underskott under hela 1990talet. Det rör sig om en storleksordning på 4- 5 °/0av BNP. Detta är delvis
en följd av de relativt höga investeringarna under 1990-talet, men även en
konsekvens av stora räntebetalningar till utlandet.
har
Den långa inhemska räntan räntan på femåriga statsobligationer
antagits ligga på en nivå kring 13- 14% åren 1990- 1991 för att därefter
sjunka till 8,5% år 1993, vilket är i paritet med den antagna utländska
räntenivån. År 1993 är realräntan knappt 5%. Den antas successivt minska till 3% år 2000, vilket är samma nivå som den antagna internationella
realräntan.
De årliga finansiella sparsaldona får naturligtvis en effekt på de finansiella nettotillgångarna, se diagram 10.4. År 1990 är de offentliga finansiella nettotillgångarna
svagt positiva, motsvarande drygt 1% av BNP. De
socialförsäkringssektorn
är något större än de sammani
tillgångarna
stora
Med kontinuerliga finansiella
i
och
kommunerna.
skulderna
staten
tagna
överskott i den offentliga sektorn under 1990-talet kan emellertid den
finansiella förmögenheten växa successivt. År 1995 blir de offentliga finansiella nettotillgångarna ca 13% av BNP och år 2000 drygt 30 °/o.
För den privata sektorn gäller det omvända. Skulderna bedöms öka från
2000. De större
ca 23 °/o av BNP år 1990 till drygt 40 °/o av BNP år
skulderna kan helt hänföras till företagssektorn medan hushållen beräknas
öka sina finansiella förmögenheter.
Sammantaget beräknas utlandsskulden minska från 22% av BNP år
1990 till ca 15% år 2000. I kronor räknat förblir dock utlandsskulden
ungefär oförändrad, dvs. ca 300 miljarder kr.
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Diagram 10.4 Finansiella nettotillgångar
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Anm. Utvecklingen fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

Den offentliga

Prlval

sektor

lill Utlandet

-7---- --

10

Offentlig
sektor

sektorn

Den offentliga sektorns finansiella utveckling redovisas i tabell 10.5. De
offentliga inkomsterna beräknas minska från ca 66 °/0 av BNP år 1990 till
ca 63% år 2000. Det är en konsekvens av att skattetrycket - skatter och
avgifter i procent av BNP
oförändrat, dvs. i genomsnitt drygt 56
- är
under perioden 1990-2000 samtidigt som ränteinkomsterna minskar något.
De offentliga utgifternas andel av BNP beräknas minska från ca 62 °/0år
1990 till ca 58% år 2000. Exkluderar man ränteutgifterna
är dock de
offentliga utgifterna år 2000 på samma nivå som år 1990, dvs. drygt 56%
av BNP. Ränteutgifterna minskar p. a. att den offentliga finansiella förmögenheten successivt växer under 1990-talet. Detta är i s .ur ett resultat av de stora överskott i den offentliga sektorns finansiella sparande som
beräkningarna ger.
Transfereringarna till hushållen bedöms som andel av BNP vara i stort
sett oförändrade fram till år 2000. Inom pensionssystemet ökar ATPutgifterna
eftersom andelen pensionärer med full intjänandetid i ATP,
systemet ökar samtidigt som utgifterna för folkpension minskar. Sammantaget beräknas pensionernas andel av BNP vara i stort sett oförändrad
under perioden, dvs. omkring 10%. ATP-utbetalningarnas
andel av BNP
ökar från 5,8 °/0år 1990 till 6,3 °/0år 2000, medan folkpensionerna beräknas
minska från 4,5% av BNP år 1990 till 3,4% år 2000.
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Tabell 10.5 Den oüentliga sektorn. Inkomster och utgifter
Procentuell andel av BNP i löpande priser

Inkomster
Skatter
Socialförsäkringsavgifter
Räntor
Ovriga inkomster
Totalt
Utgifter
Transfereringar
till hushåll
varav pensioner
Ovriga
transfereringar
Konsumtion
Investeringar
Räntor

1990

1995

2000

41,9

41.2

41,3

14,8
5,1
4,2

15,0
3,7
4,2

15,0
2,5
4,1

65,9

64,0

63,0

20,7
10,3

21,3
10,3

20,3
9,7

6,0
27,3
2,8
5,3

5,3
28,4
2,7
3,2

5,1
28,3
2,6
1,4

62,2

60,9

57,7

Finansiellt sparande

3,7

3,1

5,2

Bruttosparande

6,6

5,8

7,8

Totalt

Enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.
Tabell 10.6 Offentlig konsumtion 1988-2000
1985års priser
Miljarder
kr 1988

Årlig procenutell
Förändring
Basscenario

Statlig konsumtion
Kommunal konsumtion
Offentlig
konsumtion

Baskalkyl

19882000

19902000

19902000

69
180

0,7
1,9

0,5
2,0

0,0
1,5
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1,6

1,6

1,0

Källa: Finansdepartementet.
Den offentliga konsumtionen bedöms öka med 1,6 °/0per år. År 2000 är
den offentliga konsumtionen som andel av BNP omkring 28 °/0, vilket
i
stämmer väl med beräkningarna i kapitel 8 i det fall där produktiviteten
det privata näringslivet växer med 2% per år.

Hushållen
i näringslivet på 1,8% per år
Vid en genomsnittlig produktivitetstillväxt
ökar utrymmet för reala timlöneökningar också med ca 1,8 °/0per år. Reala
är en
timlöneökningar
i ungefär samma takt som produktivitetstillväxten
relativsina
behålla
företagen
skall
kunna
svenska
förutsättning för att de
priser oförändrade.
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De reala timlönerna kommer emellertid bara att kunna öka med 1,6%
per år under åren 1988 -- 2000. Det sammanhänger med att skattereformen
leder till en extra uppgång i konsumentpriserna. Eftersom sänkta inkomstskatter mer än väl kompenserar for detta och arbetskraftsutbudet ökar så
växer samtidigt de reala disponibla inkomsterna med drygt 2,7% per år
under åren 1988-2000.

Tabell 10.7 Hushållen. Disponibla inkomster, konsumtion och sparande
Andel av BNP i
löpande priser
99m

1995:

2000

Årlig
procentuell
volymforändring
19902000

Faktorinkomster
varav löner
Transfereringar
varav offentliga
Räntor och
utdelningar, netto
Totala inkomster

55,1
43,9
23,7
20,7
-2,5

53,3
42,9
24,2
21,3
-2,1

52,4
42,8
23,2
20,3

2,1
2,4
2,4
2,4

-1,4

76,3

75,4

74,2

2,3

Direkt skatt
Transfereringar

21,8
3,2

20,1
2,9

20,0
2,7

1,7

Disponibel inkomst

51,3

52,4

51,5

,
2,7

Privat konsumtion
Nettosparande

52,0
- 0,7

52,2
0,3

50,5
1,0

2,3

Miljarder kr, 1985års priser
Disponibel inkomst
509,3
Privat konsumtion
517,1

575,4
572,4

662,2
650,2

Enligt modellkalkylen i kapitel
Anm.: Hushållens faktorinkomster redovisasexkl. kapitalforslitning, vilket gör både
disponibel inkomst och sparandetill nettostorheter.
Källa: Finansdepartementet.

l tabell 10.7 redovisas hushållens inkomster, konsumtion och sparande
under 1990-talet. Hushållens skatter beräknas öka med i genomsnitt 1,7 °/0
per år. Det ger utrymme för de disponibla inkomsterna att öka med 2,7%
per år trots att inkomsterna före skatt bara ökar med 2,3
per år. Hushållens nettosparande bedöms samtidigt förbättras från -0,7 °/0 av BNP år
1990 till 1,0 °/0år 2000. Den privata konsumtionen ökar därmed med 2,3 %
per år.
Den beräknade utvecklingen för de disponibla inkomsterna och den
privata konsumtionen motsvaras av en förbättring av hushållens nettosparkvot från
1,4 °/0år 1990 till ca 2 % av disponibel inkomst år 2000, se
diagram 10.5. Det innebär att en tjugoårig trend av försämrat hushållssparande bryts. Det förbättrade hushållssparandet är resultatet av ett högre
finansiellt sparande. Hushållens reala sparande
består av netto- som
investeringar i egna hem och fritidshus
förbli konstant ca 0,5 % av
antas
disponibel inkomst under hela 1990-talet.
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Diagram 10.5 Hushållens nettosparkvot
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Anm. Utvecklingen fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

Företagen
Under 1990-talet beräknas näringslivets investeringar öka med i genomsnitt 1,4% per år samtidigt som BNP ökar med 2,3% per år. Det medför
att företagens utgifter för investeringar - dvs. företagens reala sparande
minskar från 14,5% av BNP till 12,7% år 2000. Samtidigt minskar
underskotten i företagssektorns finansiella sparande, se tabell 10.8. Företagens bruttosparande år 2000 beräknas således utgöra en ungefär lika hög

Tabell 10.8 Företagen.Inkomster och sparande
Procentuell andel av BNP i löpande priser
1990

1995

2000

20,7

20,5

22,5

Utgifter
Skatter
Investeringar
Ovrigt

26,6
2,4
l4,5
9,7

25,2
3,2
12,3
9,8

26,9
3,5
12,7
10,7

Finansiellt sparande

-5,9

-4,7

-4,4

Inkomster

Bruttosparande

8,7

7,6

8,3

Nettosparande

3,3

2,7

3,6

Enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.
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Diagram 10.6 Investeringar totalt och i näringslivet 1950-2000
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Anm. Utvecklingen fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källor." Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

andel av BNP som år 1990. Det faktum att Företagen under hela decenniet
har finansiella underskott medför dock att deras finansiella skulder fortsätter att växa under hela 1990-talet.
Att investeringarna bedöms minska som andel av BNP kan verka förvånande. Utgångsläget
åren 1988-1990
emellertid toppen på en
- utgör
investeringskonjunktur.
investeringsandelen under dessa år bedöms vara
högre än vad som långsiktigt krävs för en ekonomisk tillväxt på drygt 2%
tillbaka till 1960-talet och början av 1970-talet för att
per år. Man måste
finna en högre investeringsandel i näringslivet. Under denna tidsperiod
genomfördes emellertid det s. miljonprogrammet
miljon lägenhe- en
skulle
tio
byggas
på
investeringsandelen
år.
Att
i
näringslivet
ter
är hög
framstår ännu klarare om man studerar investeringar exklusive bostäder,
se diagram 10.6.
Avkastningen på aktier och direktinvesteringar
i utlandet har sjunkit
under senare år. Det är bl. a. en följd av valutaavregleringen, som gjort det
lättare för företagen att återinvestera sina vinster utan att först ta hem dem
till Sverige. De växande fastighetsinvesteringama
i utlandet ger också en
låg registrerad avkastning.
Det låga räntenettot i företagssektorn beror således till stor del på
räntebetalningar till följd av den kraftigt ökade upplåningen i utlandet
Här har antagits att avkastningen på
ett problem som belyses i kapitel
företagens utlandstillgångar
i ökande utsträckning förs hem till Sverige
under 1990-talet.
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Skattetryck

och sparandets fördelning

Hur sparandet i ekonomin kommer att fördelas mellan den privata och
offentliga sektorn kan påverkas av den ekonomiska politiken. Merparten
av den offentliga sektorns inkomster utgörs av skatter och en stor del av
dess utgifter av direkta transfereringar till den privata sektorn.
Förändringar i skatte- eller transfereringssystemen som resulterar ett
annat offentligt sparande leder förmodligen inte enbart till en omfördelning av sparandet utan torde även få effekter på tillväxten och effektiviteten i ekonomin samt på det totala sparandet. Hur stora dessa effekter blir
är dock svårt att kvantifiera, se diskussionen kring skattesystemet i kapitel
5 och sparandet i kapitel
För att illustrera vilken betydelse valet av skattetryck har för det offentliga sparandets utveckling och därmed för tillväxten av den offentliga
förmögenheten, har några räkneexempel genomförts där skattetrycket vai offentligt finansiellt
rierats. Beräkningarna är partiella. Förändringar
sparande antas fullt ut motverkas av förändringar i det privata finansiella
sparandet så att bytesbalansen och därmed utlandsskulden kvarstår oförändrad. Inte heller har några tillväxt- eller allokeringseffekter beaktats.
under hela 1990-talet bedöms den
Med oförändrat skattetryck 56%
offentliga finansiella förmögenheten kunna växa från drygt 1% av BNP år
1990 till drygt 30% av BNP år 2000, se diagram 10.7. Väljer man att
successivt sänka skattetrycket till 52% av BNP år 2000, så att man i
genomsnitt under decenniet har omkring 2% lägre skattetryck, blir den
offentliga finansiella förmögenheten år 2000 väsentligt lägre, omkring
10% av BNP. Om man alternativt väljer att hålla den offentliga finansiella
förmögenheten oförändrad under hela 1990-talet kan det ske
under
givna förutsättningar
med ett genomsnittligt skattetryck på 53,5 °/o.
Förutsättningen att förändringar i det privata sparandet fullt ut kompenserar nedgången i det offentliga sparandet brukar kallas Ricardiansk
ekvivalens. Med hjälp av två relativt kontroversiella antaganden, att individerna har oändlig planeringshorisont och rationella
förväntningar, går
det att visa att inkomstfördelningsneutrala
skatte- och transfereringsändringar inte får någon effekt på individernas konsumtion.
Antagandet om oändlig planeringshorisont kan tolkas så att individerna
när de sparar, lägger samma vikt vid efterkommandes konsumtionsmöjligheter som vid sina egna. Är det istället så att individerna tar begränsad
blir resultatet ett annat. Då kommer
hänsyn till sina efterkommande
förändringar i den offentliga sektorns nettotransfereringar att resultera i en
omfördelning av inkomsterna mellan olika generationer av skattebetalare
och därmed påverkas också det totala sparandet i ekonomin.

10.5

Strukturomvandlingen

Gynnsamma

förutsättningar

fdr kunskapsintensiv

produktion

marknader med
Svenska företag säljer sina produkter på internationella
stark konkurrens. Ökar företagen sina priser mer än konkurrenterna förlorar de på sikt marknadsandelar.
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Diagram 10.7 Finansiella nettotillgångar i otTentligsektor
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Anm. Utvecklingen fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

Utrymmet för kostnadsökningar motsvaras därför i princip av de internationella konkurrenternas prisökningar plus företagens produktivitetsutveckling. Företag med en kostnadsökning över detta utrymme får en
gradvis sjunkande lönsamhet, vilket medför mindre investeringar och på
sikt en lägre produktion. På motsvarande sätt ökar produktionen i företag
med kostnadsökningar som är lägre än detta utrymme.
Företags känslighet för internationell konkurrens varierar beroende på
vilken typ av varor eller tjänster de producerar. Företag som producerar
standardiserade varor med små skillnader i kvalitet mellan olika tillverkare är känsligast. De förlorar snabbt marknadsandelar om de ökar sina
priser mer än konkurrenterna. Den kapitalintensiva sektorn består till stor
del av företag med denna typ av produktion.
Inom den kunskapsintensiva sektorn är Företagen mindre känsliga för
internationell konkurrens. Det är ofta stora skillnader i kvalitet och utförande m. m. mellan olika produkter producerade av kunskapsföretag.
Även kunskapsföretagen förlorar marknadsandelar om de ökar sina priser
mer än konkurrenterna, men många kunder är beredda att betala ett högre
pris för att
ett visst företags produkter.
Företag inom sektorerna skyddad varuproduktion,
bostäder och energi
samt tjänster är naturligtvis mindre känsliga för konkurrens från utländska
företag. Höga kostnadsökningar medför att de måste höja sina priser mer
än konkurrenterna i utlandet, vilket minskar exporten. Men på hemmamarknaden förlorar de marknadsandelar i mindre omfattning, eftersom de
utländska konkurrenterna av olika skäl har begränsade möjligheter att öka
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Diagram 10.8 Sektorvisa förutsättningar för tillväxt 1988-2000
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Källa: Finansdepartementet.
sin försäljning i Sverige. De skyddade sektoremas produktion tenderar
därför att öka i ungefär samma takt som den inhemska efterfrågan på deras
varor och tjänster.
Hur företagen påverkas av förlorade andelar på världsmarknaden beror
också på hur snabbt världsmarknaden växer. Företag som säljer sin produktion på en snabbt växande världsmarknad drabbas naturligtvis mindre
Den ekonomiska tillväxten
inom
om de förlorar marknadsandelar.
OECD-området bedöms bli ca 3% per år under 1990-talet, se kapitel
Denna tillväxttakt
bedöms medföra att världshandeln med varor och
tjänster i genomsnitt ökar med 4,5 5,0% per år.
Världshandeln med tjänster förutsätts växa snabbast. Även handeln
med den kapitalintensiva
sektorns varor förväntas öka snabbare än genomsnittet, främst till följd av en hög internationell efterfrågan på massaoch pappersindustrins cch den baskemiska industrins varor. Den lägsta
världshandelstillväxten
förväntas för produkter från den skyddade varuproduktionen.
De antaganden som gjorts om internationella
prisökningstakter
och
produktivitetstillväxt
för olika näringslivssektorer
visas i diagram 10.8.
Bedömningama av den internationella
utvecklingen grundas på trender
sedan 1970. Produktivitetsantagandena
baseras på beräkningar
med
konjunkturinstitutets
industristrukturmodell
ISMOD
och bedömningar
från statens industriverk Statens industriverk,
19903. I beräkningarna
tas hänsyn till ålder och effektivitet hos kapitalstocken i de olika sektorerna.
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Diagram 10.9 Produktion och antal arbetadetimmar 1988-2000
Årlig
5

procentuell
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E Antal
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Källa: Finansdepartementet.

Enligt diagrammet har företag inom den kunskapsintensiva sektorn det
Vid sidan av tjänstesektom bestörsta utrymmet För kostnadsökningar.
de högsta internationella prisökningama på
döms företag i denna sektor
sin produktion samtidigt som de förväntas få den snabbaste produktivitetsökningen.
det minsta utrymmet För kostsektorn bedöms
Den kapitalintensiva
nadsökningar, eftersom både de internationella priserna och produktiviteten förväntas öka relativt långsamt. Åtgärder inom miljö- och energipolitisektorn. Den tekniska
kens område påverkar främst den kapitalintensiva
utvecklingen i denna sektor kan förväntas bli inriktad mot att ta fram
Följden torde bli att den tekenergisnåla och rena tillverkningsprocesser.
niska utvecklingen ger ett mindre bidrag än tidigare till arbetsproduktivitetens tillväxt.
I diagrammet saknas sektorn bostäder och energi, eftersom sektorns
enda handelsutbyte med utlandet består av export och import av elström.
Tillväxten För sektorns produktion bestäms därför i stort sett fullständigt
av den inhemska efterfrågeutvecklingen.
Produktionen i den kunskapsintensiva sektorn beräknas öka med drygt
4% per år, se diagram 10.9. Det medför att också sysselsättningen förväntas öka, vilket inte sker i någon annan industrisektor.
sektorn pressas av ett litet utrymme För kostnadsDen kapitalintensiva
ökningar samtidigt som den mer än övriga sektorer påverkas av höjda
Följden blir en sämre lönsamhet och lägre
elpriser och miljöavgifter.
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vilket medför en förhållandevis långsam produktionsinvesteringstillväxt,
ökning och en minskad sysselsättning.
har också ett litet utrymme för kostDen skyddade varuproduktionen
nadsökningar och därutöver växer världsmarknaden långsamt. Samtidigt
är denna sektor just skyddad och kan därför höja sina priser i takt med
Produktionen beräknas öka i ungefär samma takt
kostnadsökningarna.
Även sektosom den del av inhemsk efterfrågan som riktas mot sektorn.
naturliga
tjänster
skäl
energi
är
utsatta för
samt
av
rerna bostäder och
produktion
i
därför
sin
kan
öka
internationell
konkurrens
och
mindre
ungefär samma takt som inhemsk efterfrågan.
Under 1990-talet bedöms den privata tjänstesektorns och den kunskapsintensiva produktionens betydelse för det svenska näringslivet öka samtidigt som kapital- och arbetsintensiv produktion blir mindre betydelsefull.
Detta innebär en fortsättning på en utveckling som har pågått även under
1970- och 1980-talen.
för basscenariot är att den genomsnittliga utEn av förutsättningarna
bildningsnivån ökar. För att den redovisade utvecklingen skall förverkliÄven investeringar i komgas krävs en betydande kunskapsuppbyggnad.
är viktiga för den kunmunikationer och modern informationsteknologi
frågor
skapsintensiva produktionens tillväxt. Detta är
som diskuteras i
detaljerad
analys
innehåller
kapitel 13, som även
av strukturen mer
omvandlingen

10.6

under 1990-talet.

Känslighetsanalyser

Nedan redovisas några känslighetsanalyser där produktivitetens,
världsmarknadens och arbetskraftsutbudets tillväxt varieras. I samtliga scenarier
förutsätts att bytesbalansen år 2000 skall uppvisa samma värde som i
basscenariot.

Snabb och långsam produktivitetstillväxt
l basscenariot förutsätts produktiviteten
i näringslivet öka med 1,8% per
år, vilket ungefär motsvarar den genomsnittliga produktivitetstillväxten
under åren 1974- 1988. Produktivitetstillväxten
spelar en avgörande roll
för den ekonomiska utvecklingen och möjligheterna att realisera den ekonomiska politikens mål. För att belysa hur den ekonomiska utvecklingen
påverkas av variationer i produktivitetens
tillväxt redovisas två känslighetskalkyler där produktiviteten
i näringslivet ökar med 2,7% respektive
1,0 °/0per år under åren 1988-2000.
Flera tänkbara scenarier kan målas upp for att motivera en snabbare
produktivitetstillväxt.
En möjlighet är att den teknologiska utvecklingen
inom
under
ex. dataområdet får ett snabbt genomslag i produktionen
l990-talet. En snabbare produktivitetstillväxt
skulle också kunna följa av
ett ökat ekonomiskt samarbete mellan Europas länder via ökad konkuretc.
rens, större möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar
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kan förväntas medföra högre vinster,
En snabbare produktivitetstillväxt
vilket i sin tur påverkar investeringarna. Dessa förutsätts därför öka med
3,3°/0 per år jämfört med 1,8°/0 per år i basscenariot, se tabell 10.9.
Exportens tillväxt beräknas öka från 4,9% till 5,8% per år, vilket vid
oförändrad tillväxt för den offentliga konsumtionen medför att den privata konsumtionen kan växa med 2,9°/0 per år. Sammantaget medför en
till 2,7 % per år att den årliga tillväxten i
uppgång i produktivitetstillväxten
BNP ökar från 2,2 % till 2,9 %.

Tabell 10.9 Försörjningsbalansensutveckling 1988-2000
Årlig procentuell förändring
Basscenario

BNP
lmport
Tillgång
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Export
Användning

Årlig produktivitetsökning
2,7 °/o

1,0%

2,2
4,4

2,9
5,4

1,5
3,6

2,7

3,6

2,0

2,1
1,6
1,8
4,9

2,9
1,6
3,3
5,8

1,2
1,6
0,8
4,1

2,7

3,6

2,0

Källa: Finansdepartementet.
varit mycket låg. Det
Under de senaste åren har produktivitetstillväxten
varierar starkt mellan
är emellertid normalt att produktivitetstillväxten
behöver därför
enskilda år. De senaste årens låga tillväxt i produktiviteten
inte vara ett tecken på en trendmässigt lägre tillväxt. Ändå finns det goda
enbart
skäl att belysa vad resultatet skulle kunna bli om produktiviteten
skulle växa med 1 % i näringslivet - vilket också det för övrigt
mer än
genomsnittet för åren 1987 1989.
Den lägre tillväxten i BNP till följd av en långsammare produktivitetsökning medför att också investeringarna stagnerar. Eftersom investering0,8%
arna har ökat snabbt under de senaste åren innebär en ökning med
blir
Ökningen
endast
genomsnittliga
den
1988-2000
för
åren
att
per år
minskar till 4,1 °/o per år,
0,2 % per år under 1990-talet. Exporttillväxten
vilket vid en oförändrad tillväxt i den offentliga konsumtionen medför att
den privata konsumtionen endast kan öka med 1,2 per år.
Sammantaget medför en nedgång i den årliga produktivitetstillväxten
till 1,0 % att tillväxten i BNP sjunker från 2,2 % till 1,5 °/oper år. På tolv år
medför denna skillnad att BNP år 2000 blir drygt 8% mindre än i basscenariot. För jämförelsens skull kan nämnas att den statliga konsumtionen i
basscenariot beräknas utgöra ca 7 °/0av BNP år 2000. Den produktion som
går förlorad år 2000 motsvarar alltså värdet av hela den statliga konsumuttryckas i
tionen. Alternativt kan resultatet av den lägre BNP-tillväxten
genomsnittligt
husscenario
har
ett
termer av privat konsumtion. l detta
sig
med
penningvärde
röra
i
1990
års
att
håll år 2000 ca 20 000 kr. mindre
för privat konsumtion.
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Den offentliga sektorns finansiella sparande försämras kraftigt om tillväxten blir lägre. För staten och kommunerna förutsätts att konsumtion
och investeringar ökar lika snabbt som i basscenariot
och således ökar
dessa utgifter som andel av BNP
samtidigt som inkomsterna förblir
ungefär oförändrade som andel av BNP.

Högre världsmarknadstillväxt
I basscenariot bedömdes världshandeln med varor och tjänster öka med ca
4,8 °/oper år. För att belysa världshandelns betydelse har en känslighetskalkyl med en tillväxt på 5,8% per år genomförts. Den årliga exportprisökningen blir då ca 0,3 °/0högre än i basscenariot, vilket innebär att terms-oftrade förbättras i detta scenario.
l basscenariot finns ingen reserv av outnyttjad arbetskraft som kan
tillväxten förbättras. Det är därför
mobiliseras när den internationella
stiger som den ekonomiska tillväxten kan påendast om produktiviteten
verkas. l detta scenario förbises dock från eventuella positiva effekter på
investeringar och produktivitet.

Tabell 10.10 Försörjningsbalansensutveckling 1988-2000
Årlig procentuell förändring

BNP
Import
Tillgång
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Export
Användning

Basscenario

Högre världsmarknadstillväxt

2,2
4,4

2,2
4,5

2,7

2,8

2,l
1,6
1,8
4,9

2,4
1,6
1,8
4,7

2,7

2,8

Källa: Finansdepartementet.
En förutsättning för samtliga känslighetsanalyser är att bytesbalansen år
2000 uppvisar samma värde som i basscenariot. Det medför att exporten
ökar långsammare och importen snabbare när terms-of-trade förbättras.
Eftersom offentlig konsumtion och bruttoinvesteringar
förutsätts vara
opåverkade kan hela vinsten av förbättrade terms-of-trade utnyttjas för
privat konsumtion, som nu beräknas öka med 2,4% per år. Den privata
konsumtionen år 2000 är därmed knappt 4% högre än i basscenariot,
vilket är drygt 30 miljarder kr. i 1990 års penningvärde. Det motsvarar
drygt 5000 kr. per hushåll.

Högre arbetskraftsutbud
l detta scenario belyses effekterna av att utbudet av arbetskraft under
1990-talet blir 2 procentenheter högre än i basscenariot. Det är ett antagande som kan motiveras på olika sätt.
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Enligt den prognos för befolkningsutvecklingen
som presenterades i
kapitel 6 får Sverige en genomsnittlig nettoinvandring
med ca 16000
ökar med 10000
personer per år under 1990-talet. Om nettoinvandringen
personer per år under 1990-talet och invandrarna har samma genomsnittliga arbetskraftstal som den övriga befolkningen innebär det att arbetskraftsutbudet år 2000 blir 2% högre än i basscenariot.
Arbetskraftsdeltagandet
bland män över 55 år har under en lång följd av
år sjunkit, främst till följd av att fler blir förtidspensionerade.
Om t.ex.
förtidspensioneringen
skulle reduceras så mycket att arbetskraftsdeltagandet bland män över 55 år återgår till samma nivåer som 1965 och man får
en lika stor reduktion bland kvinnor blir resultatet en uppgång i arbetskraftsutbudet med 2 procentenheter.
Tabell 10.11 Försörjningsbalansensutveckling 1988-2000
Årlig procentuell förändring

BNP
Import
Tillgång
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Export
Användning

Basscenario

Högre arbetskraftsutbud

2,2
4,4

2,4
4,6

2,7

3,0

2,1
1,6
1,8
4,9

2,4
1,6
1,9
5,1

2,7

3,0

Källa: Finansdepartementet.
Försörjningsbalansen vid ett högre arbetskraftsutbud redovisas i tabell
10.1 1 Tillväxten i BNP ökar från i genomsnitt 2,2 °/otill 2,4 % per år. Detta
.
bedöms öka med en tiondel,
medför att tillväxten i bruttoinvesteringarna
med ett antagande om en oförändrad tillväxt för
vilket i kombination
offentlig konsumtion innebär att den privata konsumtionen kan öka med
2,4°/0 istället för 2,1 °/oper år.
medför att BNP år 2000 är drygt 2%
Det högre arbetskraftsutbudet
högre än i basscenariot, vilket i 1990 års penningvärde motsvarar ca 40
miljarder kr. Storleksmässigt motsvarar denna summa ungefär de beräknade totala statliga och kommunala utgifterna för grundskolan under
budgetåret 1990/91.

10.7

Sammanfattning

och

slutsatser

Basscenariot i kapitel 10 visar att det finns förutsättningar
för en god
ekonomisk tillväxt under 1990-talet. Både BNP och privat konsumtion
kan öka med drygt 2% per år. Mycket talar dock för att inledningen av
decenniet kan bli besvärlig. Den svenska pris- och löneökningstakten är för
närvarande högre än i flertalet konkurrentländer.
Det skulle inte vara
något problem om produktivitetstillväxten
också vore högre, men så är
inte fallet.

i näringslivet ökat med
Sedan mitten av 1970-talet har produktiviteten
har antagits för
knappt 2% per år. Samma genomsnittliga tillväxttakt
l990-talet. Jämfört med bedömningarna av den internationella produktivitetstillväxten
under 1990-talet i kapitel 4 är det en förhållandevis låg
tillväxttakt.
Åren 1982- 1988 ökade antalet arbetade timmar med i genomsnitt
1,3°/0 per år. För perioden 1988-2000 bedöms antalet arbetade timmar
öka betydligt långsammare, med ca 0,7% per år. Utan den planerade
skattereformen skulle den antagna ökningen ha blivit väsentligt lägre.
liksom näringslivets investeringar ökar i
De totala bruttoinvesteringarna
basscenariot med 1,4% per år samtidigt som BNP årligen växer med 2,3 %.
Investeringarna i näringslivet startar dock från en relativt hög nivå 1990.
Sammantaget innebär bedömningarna av arbetskraftens, investeringartillväxt att den ekonomiska tillväxten i större
nas och produktivitetens
utsträckning än tidigare under efterkrigstiden bärs upp av tillväxt i faktortillgångarna. Den totala faktorproduktiviteten
växer förhållandevis långsamt.
Utvecklingen i näringslivet bedöms innebära att den kunskapsintensiva
industrin och tjänstesektorn ökar i betydelse både för produktionen och
sysselsättningen. De av riksdagen fattade besluten inom miljö- och energiförutsätter
politiken förstärker denna utveckling. Strukturomvandlingen
bl. a. en betydande kunskapsuppbyggnad.
Den offentliga konsumtionen bedöms öka med 1,6% per år medan de
offentliga transfereringarna har skrivits fram under antagande om att inga
nya åtaganden görs. Med dessa förutsättningar kan den offentliga sektorns
finansiella sparande förbättras.
Även om den offentliga konsumtionen under senare år ökat med 1,6°/0
per år är denna ökningstakt låg i ett längre perspektiv. Det finns också
faktorer som talar för att det varit möjligt att dämpa ökningstakten under
till hushållen har
1980-talet av delvis tillfälliga skäl. Transfereringarna
dessutom ökat väsentligt snabbare under 1980-talet än vad som här har
förutsätts.
utveckling, med en återhållsam offentlig
Vid en god allmänekonomisk
expansion och med ett skattetryck som är oförändrat som andel av BNP,
ske under l990-talet. Alternakan en offentlig förmögenhetsuppbyggnad
tivt finns under dessa omständigheter möjligheten att gradvis sänka skattetrycket. Om det skall vara möjligt med bibehållen balans i ekonomin
förutsätts dock en motsvarande sparandeuppgång i ekonomins övriga
delar
något som inte är troligt såvida inte andra åtgärder vidtas för att
stimulera ett högre sparande.
I ett par känslighetsanalyser belyses konsekvenserna av alternativa antaskulle bli endast l °/0per år i näringsganden. Om produktivitetstillväxten
livet, vilket faktiskt är mer än genomsnittet under de senaste tre åren, blir
den ekonomiska utvecklingen väsentligt sämre. Utrymmet för privat konsumtion år 2000 bedöms då ex. minska med ca 20000 kr. per hushåll.
För den offentliga sektorn blir också det finansiella utfallet mycket sämre.
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l l

l

Näringslivet

l

och

internationaliseringen

Inledning

har varit motorn i den svenska ekonomins utveckling
Utrikeshandeln
inleddes i slutet av det förra seklet.
ända sedan industrialiseringsprocessen
fortsatt och näringslivet
Under efterkrigstiden har internationaliseringen
blivit allt mer internationellt beroende.
Detta kapitel tar sin utgångspunkt i bl. a. den principiella diskussion om
ekonomisk politik och sårbarhet som förs i kapitel 3
internationalisering,
och den allmänna beskrivning av den internationella utvecklingen under
Det har också starka beröringspunkter med
l990-talet som förs i kapitel
främst
utvecklingen
internationella
framgick
den
kapitel 10. Där
att
för
det
avgörande
delmarknader
är
olika
prisutveckling
på
tillväxt och
svenska näringslivets konkurrenskraft.
I flera andra kapitel berörs tänkbara konsekvenser av EG-integrationen.
Det gäller ex. kapitel 6 om arbetskraftsutbudet och kapitel 15 om välfärd
och fördelningsfrågor. Den diskussion som i detta kapitel förs om Sveriges
framtida relationer med EG inskränker sig därför till effekterna på näringslivet.
Inledningsvis i avsnitt 11.2 beskrivs kortfattat några olika aspekter på
Därefter behandlas i avsnitt 11.3 EGnäringslivets internationalisering.
integrationens betydelse för det svenska näringslivet. I det påföljande
avsnittet, 11.4, diskuteras utvecklingen i Östeuropa och de effekter som
den kan tänkas få på det svenska näringslivet under l990-talet. I avsnitt
och direktinveste11.5 behandlas svenska företags utlandsinvesteringar
ringar i Sverige. Kapitlet

1 1.2

sammanfattas

i avsnitt l 1.6.

En bakgrund

är den växande
En aspekt på näringslivets ökade internationalisering
utrikeshandeln. En allt större del av den svenska produktionen exporteras
och av de resurser som förbrukas inom landet importeras en allt större del,
se diagram 11.l.
Samtidigt som Sverige kan beskrivas son n öppen ekonomi, är det ett
faktum att de näringar som arbetar under internationell konkurrens inte
svarar för mer än omkring 30% av sysselsättningen, se tabell 11.l. Hela
är skyddad från internationell konkurden offentliga tjänsteproduktionen
delar
gäller
även stora
av de privata tjänstenäringarna,
rens. Detsamma
Även
för
transportsektorn.
undantag
med
ca 15 °/oav industriproduktionen
kan betraktas som mer eller mindre skyddad från utländsk konkurrens.
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Diagram 11.1 Export- respektiveimportandel av den inhemska industriproduktionen
1970- 1988.
andel av
Importens
inhemsk förbrukning
Procent
so -

45

u

45

40 -

95
"

-

n
u
I4

7I
14

lo
It

77

35 -

1I

l
75
30 .

73

n

n
71

25
25

I
30

v
45

1
40

I
35

l
50

Ex portens andel
produktionsvördet
Procent

Källa: Statistiska centralbyrån.

av

Den konkurrensutsatta sektorns andel av den totala resursanvändningen
mätt i antal arbetade timmar i ekonomin har minskat från 36 °/otill 30
mellan 1970 och 1988. Det beror på att den offentliga tjänsteproduktionens andel av sysselsättningen ökat. Samtidigt har utrikeshandelsberoendet ökat stadigt i den konkurrensutsatta delen av näringslivet.
En annan aspekt på internationaliseringen
är den ökade faktorrörligheTabell 11.1 Utrikeshandelsberoendet1988i olika sektorer i näringslivet
Andel
antal
arbetade
timmar
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Industri inkl. energi
Byggnadsindustri
Samfárdsel
Ovriga privata tjänster
Offentliga tjänster
Summa

4
23
9
7
28
28

Exportandel

Importandel

%

°/0

8
47
l
21
3
-

18
45
l
l0
2
-

100

Anm.
Exportandel expertens andel av produktionsvärdet.
lmportandel importens andel av inhemsk användning.
Källa: Statistiska centralbyrån.
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Diagram ll.2 Svenska direktinvesteringar netto
investeringar i Sverige 1960- 1989.
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Källa: SverigesRiksbank.
ten. Under senare år har kapital blivit allt mer rörligt. En orsak till det är
den snabba finansiella integrationen under 1980-talet. Den svenska valutaregleringen har avskaffats och svenska företags investeringar utomlands
har accelererat, se diagram l 1.2. En stor del av ökningen utgörs av investeringar i EG. De utländska investeringarna i Sverige har inte vuxit lika
snabbt även om en viss ökning kan iakttagas sedan mitten av 1980-talet.
En fri arbetsmarknad finns egentligen bara inom Norden. Av bl.a. det
inte varit så omfattande, även om den
skälet har arbetskraftsrörligheten
ökat något under de senaste decennierna. Förändringarna inom EG-omráunder l990-talet.
det kommer sannolikt att öka migrationsströmmama

11.3

Svensk

ekonomi

och

integrationen

i Västeuropa

Under efterkrigstiden har det europeiska näringslivet blivit alltmer internationaliserat. Handeln har liberaliserats via förhandlingar inom GATT.
Parallellt har det skett en regional integration i Europa. Frihandelsavtalet
mellan EG och EFTA-ländema från 1972 innebär att alla tullar och kvantitativa restriktioner för handeln inom Västeuropa med industrivaror bortsett från livsmedel har avskaffats.
inre marknaden inom EG genomförs i den utsträckning
Om den s.
som planerats kommer integrationen inom EG att gå mycket snabbt under
Bakgrunden är bl. a. de problem som EG:s
de närmaste åren, se kapitel
industri haft att hävda sig inom högteknologiska branscher,
ex. dataindustri, elektronik och flygindustri, gentemot konkurrerande företag från
USA och Japan. Det har också uppfattats som ett problem att de europeis-
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ka företagen är för små för att kunna finansiera den forskning och produktutveckling som krävs. Vidare har EG-företagen ofta en mycket stark ställning på sina nationella marknader, t.ex. i kraft av produktnormer
och
monopol vid offentlig upphandling. Dessutom förekommer ett omfattande nationellt statligt stöd eller prisdiskriminering
vid offentlig upphandling som snedvrider konkurrensen inom gemenskapen. Det finns en oro
inom EG för att allt detta har lett till en industristruktur
som inte är
effektiv.
När de inbördes handelsrestriktionema
mellan länder avskaffas uppstår
positiva effekter på inkomsterna. Det är en följd av specialisering i enlighet med komparativa fördelar, ökad konkurrens vilket ger lägre priser,
samt ökat utnyttjande av skalfördelar. Kvarvarande restriktioner - gentemot länder som står utanför - leder emellertid till att handeln mellan
medlemsländerna i viss utsträckning ökar på bekostnad av handeln med
övriga länder. Om import från utomstående länder, med komparativa
fördelar, ersätts med import från medlemsländer, som saknar komparativa fördelar, försämras resursutnyttjandet
i världen som helhet. Denna
negativa handelsomfördelande effekt förstärks om frihandel inom ett visst
område kombineras med ökade restriktioner gentemot omvärlden.
Empiriska studier av handeln under 1960- och l970-talen tyder på att
EG och EFTA har fått betydande effekter på omfattningen och inriktningen av medlemsländemas handel. Den ökade handeln i EG skedde främst
på bekostnad av produktion inom de olika enskilda EG-länderna, medan
de handelsomfördelande effekterna var små. För EFTAzs del blev handelsomfördelningen relativt sett större, Lundberg, 1989.
Att belägga effekten av integrationen på den ekonomiska tillväxten är
svårt. EG-ländernas tillväxt var hög jämfört med andra industriländer
under 1960 talet, men det gällde även under l950-talet. Det har i olika
studier hävdats att Iiberaliseringen av handeln under 1960-talet ökat den
ekonomiska tillväxten i Västeuropa med mellan 0,1 och 0,4 procentenheter per år Denison, 1974 och Krause, 1968. Problemet med denna typ av
beräkningar är bl.a. att det är svårt att med någon precision förklara den
ekonomiska tillväxten överhuvudtaget. Därmed blir det vanskligt att mäta
utrikeshandelns bidrag till tillväxten.
Den avveckling av icke-tariffära handelshinder mellan EG-länderna
som skall genomföras från år 1992 kan förväntas medföra en ökad handel
inom EG. Det förväntas i sin tur leda till ökad koncentration och därmed
ökad effektivitet i EG:s industri. l första hand påverkas branscher med
outnyttjade stordriftsfördelar
och där icke-tarifára
handelshinder är stora, där den offentliga sektorn är en stor kund och där konkurrensen på de
inhemska marknaderna är liten. Branscher som berörs är ex. elektroindustri, dataindustri, delar av transportmedelsindustrin
lok, järnvägsvagAvvecklingen av subventioner
nar och bussar och läkemedelsindustri.
som snedvrider konkurrensen inom gemenskapen påverkar särskilt stålindustrin, varvsindustrin och bilindustrin och bör leda till att EG-företagen i
dessa branscher blir konkurrenskraftigare.
Även vissa tjänstenäringar kommer att påverkas
av den inre marknaden, det gäller främst vägtransporter, civilflyg samt banker och försäkringsbolag. Effekterna på byggnadsindustrin kan också bli betydande.
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Diagram 11.3 Sveriges andelar av importen av bearbetadevaror till EG och EFT A
korrigerade lör varu- och ländersammansättning
Index 1980:100
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Anm. EG2 avser Storbritannien och Danmark, EFTA övriga EFTA-länder. EG6 de
sex ursprungliga EG-ländema.
Källa: Lundberg 1989, Svenskt näringsliv och den europeiska integrationen, bilaga
3 till Långtidsutredningen 1990.

Effekterna på handeln av den inre marknaden är mycket svårbedömda
men sannolikt något mindre än när EG och EFTA bildades Lundberg,
1989. Det beror på att de kvarstående icke-tarilfára handelshindren är
små jämfört med de tullar som avvecklades under 1960- och l970-talen.
Det kan också vara svårt att jämföra effekter av att tullar avvecklas med
att icke-tariflära hinder tas bort. De icke-tarifára hindren är mer selektiva
och berör främst vissa branscher.

Sveriges handel med EG
med
Sveriges frihandelsavtal med EG innebär att industriprodukter
undantag av vissa livsmedel -befriats från tullar och kvantitativa restriktioner. Frihandelsavtalet medförde att handeln med EG ökade. Den svenska exportens andelar av de ursprungliga sex EG-ländernas import av
industriprodukter
har ökat under 1970- och l980-talen, efter att ha minskat under l960-talet. I EFTA ökade däremot de svenska marknadsandelarna under l960-talet och sjönk under 1970-talet och 1980-talet, se diagram
l 1.3.
EG är idag Sveriges största handelspartner och svarar för mer än hälften
av utrikeshandeln. Inom EG finns också den främsta konkurrenten för
svensk Verkstadsindustri vid sidan av Japan, nämligen Västtyskland. Det
är alltså av avgörande betydelse för de svenska företagen att de inte
diskrimineras

på EG-marknaden.

Ett nära EG-samarbete

kan också vara
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viktigt för svenska storföretag därför att det erbjuder både nyttig konkurrens och möjligheter till industriellt samarbete.
Riksdagen har förklarat att Sverige ska söka få till stånd ett samarbete
med EG som omfattar alla de fyra friheterna
dvs. fri rörlighet för varor,
tjänster, kapital och personer. Målet är att svenska företag skall få tillträde
till den inre marknaden på samma villkor som om Sverige vore medlem i
EG. Ambitionen är att sluta ett avtal i så god tid att Sverige skall kunna
delta i den inre marknaden från start, dvs. januari 1993.

Icke-tarifira

handelshinder

tas bort

Om EG-länderna avskaffar icke-taritfára handelshinder sinsemellan men
behåller dem gentemot tredje land, diskrimineras importen från utomstående av dessa produkter. Hindren är av olika slag och eiTektema skiljer sig
därför mycket åt mellan olika branscher.
vid ofenzlig upphandling är viktig för en stor del av
Likabehandling
verkstadsindustrin,
nämligen företag som exporterar utrustning för telekommunikationer,
järnvägar och kraftverk. Regeln är att konkurrensen
hemvist
inom EG,
skall vara öppen för företag som har sin juridiska
såvida inte ett särskilt avtal har träffats med tredje land. Grunden för
sådana avtal är principen om ömsesidiga åtaganden. Om Sverige tecknar
ett sådant avtal med EG får svenska företag möjlighet att konkurrera på
lika villkor om upphandlingsprojekt
i gemenskapen. Uppenbarligen är ett
sådant avtal viktigt bl.a. med tanke på att investeringsvaror utgör en så
stor del av den svenska exporten drygt 20% av total varuexport och drygt
40% av verkstadsindustrins export.
Om det inte visar sig möjligt att teckna ett önskvärt avtal kommer ändå
inte svenska företag med dotterbolag i EG att diskrimineras vid offentlig
upphandling. Men svenska företag som inte är etablerade får svårare att
hävda sig. Det kan för en del företag vara ett motiv för att överföra delar
Det gäller av allt att döma främst
av verksamheten till kontinenten.
mindre och medelstora företag, eftersom de stora verkstadsföretagen redan är etablerade i EG.
Om tekniska handelshinder tas bort, t.ex. genom att produktnorrner
inom EG harrnoniseras, är det till fördel för alla företag som säljer till EG,
oavsett om de är medlemmar eller ej. I stället för att behöva anpassa
produkterna till tolv olika normer räcker det med att utveckla en EGvariant.
Pâ samma vis är det till fördel för svenska företag om tullklarering inom
gemenskapen avskalfas. Det leder till minskade kostnader även för utomstående exportörer; när produkterna väl passerat gränsen kan de fritt föras
vidare till andra EG-länder.
Det är svårt att bedöma risken för att EG i ökad utsträckning använder
icke-tariffára handelshinder gentemot tredje land samtidigt som de avskaffar sådana hinder sinsemellan. Företag från tredje land kan naturligtvis
komma att diskrimineras vid offentlig upphandling. Produkter från tredje
land kan också få svårare att erhålla typgodkännande. Gränskontrollen vid
EG:s gränser mot tredje land skulle också eventuellt kunna skärpas.
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Små efekter på branschmönstret
Om icke-tariffára handelshinder mellan Sverige och EG avskaffas innebär
det att de svenska företagen får samma motiv att effektivisera sin verksamhet som konkurrenterna i EG. Däremot leder det knappast till en omfatmellan branscher. Det finns nämligen inget
tande strukturomvandling
större utrymme för en intensifierad specialisering baserad på skillnader i
fördelar. Vinsterna med integrationen kan huvudsakligen
komparativa
förväntas uppstå till följd av att produktionen inom branscher blir effektikan utnyttjas på ett bättre sätt.
vare, ex. genom att stordriftsfördelar
I första hand kommer leverantörer av system till den offentliga sektorn,
lok, järnvägsvagnar och
det gäller ex. delar av transportmedelsindustrin
telefonväxlar,
datorer och kontorsmabussar och teleproduktindustrin
skiner att påverkas. Effekterna kan också bli betydande på läkemedelsindustrin, där det finns stora potentiella stordriftsfördelar,
som inte kan
utnyttjas på grund av att det krävs nationella godkännanden. Å andra
sidan kan ett fortsatt närmande till EG förväntas ha liten effekt på produex. trä, massa
center av konsumtionsvaror
ex. kläder och insatsvaror
och papper samt baskemikalier.
med EG innebär att Sverige inte kan
Det gällande frihandelsavtalet
protektionism
i EG, som tar sig uttryck i
komma att drabbas av en ökad
svensk export utsättas
kan
utomstående.
Däremot
ökade tullar gentemot
upphandling eller
offentlig
diskriminering
vid
hinder
och
icke-tariffára
för
drabbas indirekt av att det inom EG ges subventioner till de egna företagen.
De nuvarande förhandlingarna rör främst de direkta relationerna med
EG och EFTA. Frågan om en gemensam handelspolitik gentemot övriga
delar av världen är alltså ännu inte aktuell. På längre sikt finns här
än EG. En
emellertid en risk. Sverige har idag färre importrestriktioner
exempelvis en tulleventuell anpassning till EG:s yttre handelspolitik
union -skulle därmed för Sveriges del kunna leda till en ökad protektionism, och till negativa handelsomfördelande effekter som är välfárdssänkande. Samtidigt förefaller utvecklingen inom EG gå i riktning mot minskade regleringar och ökad frihandel. Det talar för att de handelsskapande
effekterna sannolikt kommer att dominera.

11.4

Svensk

ekonomi

och

utvecklingen

i

Östeuropa

Nya förutsättningar
Sovjetunionen och länderna i Östeuropa spelar idag en marginell roll i den
internationella handeln. Deras export och import har inte utgjort mer än
ca 8% av världshandeln under l980-talet.
Den planhushållning som tillämpats har försvårat förbindelser med de
Istället har Sovjet och Östeuropa satsat på att
västliga industriländerna.
utveckla handeln sinsemellan. Det har i praktiken lett till att de ÖsteuroDen interna
peiska länderna blivit starkt beroende av Sovjetekonomin.
Östeuropa
vissa av de
1.4.
För
diagram
l
framgår
handelns betydelse för
av
°/oav den
80
östblocket
inom
närmare
östeuropeiska länderna utgör export
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Diagram 11.4 Öststatsländernasexport på olika ländergrupper 1980och 1988
Miljorder US-dollor
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Källa: ECE, Economic bulletin for Europe Vol. 41, 1989.

totala exporten. Totalt går ca 55% av de östeuropeiska ländernas export
till andra länder inom blocket.
Statshandelsländemas ekonomier lider av mycket allvarliga problem, se
kapitel 4. De närmaste åren kan dessa problem fördjupas, men det senaste
årets utveckling kan medföra att Östeuropa kan komma att spela en helt
annan roll i Europas ekonomiska liv än hittills under efterkrigstiden. De
östeuropeiska länderna omvandlas nu från planekonomier till marknadsekonomier. Reformema är än så länge bara på begynnelsestadiet, men de
tycks alla vara inriktade på att avskaffa den centralt planerade produktions- och resursstyrningen. Det innebär bl.a. omfattande prisreformer
och sannolikt därutöver att valutorna blir konvenibla.
Om de ekonomiska reformema i Sovjet och Östeuropa genomförs kan
den ekonomiska tillväxttakten ta fart och de östeuropeiska länderna på ett
helt nytt sätt deltaga i det internationella
handelsutbytet. Potentialen är
betydande. Utbildningsnivån
är förhållandevis hög och inom en del teknologiska områden tillhör i varje fall Sovjetunionen de världsledande. Därutöver finns en stor naturresursbas.
De ekonomiska och politiska problemen är dock mycket stora och
utgången av den pågående liberaliseringen är osäker. Även om reformerna
blir framgångsrika tar det tid innan förändringarna blir så stora att de på
ett mer märkbart sätt påverkar den europeiska eller den svenska ekonomiska utvecklingen. Det är troligt att mer betydande effekter uppstår först
mot slutet av 1990-talet.
Omvandlingsprocessen kan dock underlättas av att många av de östeuropeiska länderna, t.ex. Tjeckoslovakien och Östtyskland har en lång
industriell tradition att bygga på. Dessutom kan pågående EG-diskussio-
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ner leda till att även några av de östeuropeiska länderna förhållandevis
snabbt kan komma att dras in i en integrationsprocess som stimulerar
ekonomisk utveckling.
EG-kommissionen
har ställt sig positiv till medlemsskap eller associationsavtal för de östeuropeiska länderna. Förutsättningen är att demokrati
införs. Speciellt intressanta är naturligtvis relationerna till Östtyskland. En
tysk återförening är idag en möjlighet, vilket skulle kunna innebära att
Östtyskland automatiskt införlivas med EG.
Ett enat Tyskland kommer att vara en ny ekonomisk stormakt i Centrali Europa mot nordost.
europa. Det kommer att förskjuta tillväxtcentrum
Ett samgående mellan de båda tyska staterna kan förväntas medföra ett
snabbt uppsving i Östtyskland. Denna utveckling kan komma att gå
snabbt.

Östeuropas betydelse för Sverige kan öka
Sovjet och Östeuropa spelar idag en mycket marginell roll för Sveriges
handel. Handelsutbytet har dessutom minskat under 1980-talet, se tabell
l 1.2. Sverige har också i förhållande till övriga OECD-länder minskat sin
handel med Östeuropa. Sveriges andel av OECD-ländemas
export till
Östeuropa har minskat från 5,3% till 2,3% mellan 1970 och 1988 samtidigt har Sveriges andel av OECD-ländemas import från Sovjet och Östeuropa minskat från 5,2% till 3,7%.
Tabell 11.2 Sveriges handel med Sovjet och Östeuropa 1980-1988. Procentuella
andelar av Sverigestotala import och export
1980

1985

l 988

Import
Sovjet
Osteuropa

3,6
3,0

2,2
2,9

1,7
2,1

Export
Sovjet
Osteuropa

1,1
1,5

1,0
1,5

0,6
1,5

Källa: Statistiska centralbyrån.
Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa är naturligtvis ekonomiskt intressant för Sverige. Geografiskt är Sverige väl placerat för ett ökat ekonomiskt utbyte med inte minst Sovjetunionen. Det borde också finnas betydande utrymme för handel baserad på skillnader i komparativa fördelar.
Effekter på svensk ekonomi kan förväntas framför allt via två kanaler; en
ökad konkurrens inom vissa branscher och nya exportmöjligheter
kommer troligen i första hand att drabba lönekänsliKonkurrenstrycket
När de östeuropeiska länderna börjar deltaga i det
ga industribranscher.
internationella handelsutbytet är det troligt att de kommer att konkurrera
med relativt sett låga lönekostnader. Det kommer att drabba de arbetsintensiva industribranscherna,
men även vissa av de skyddade sektorerna.
Det korta geografiska avståndet kan komma att medföra att vissa skyddaoch trävaruinde svenska näringsgrenar, bl.a. inom livsmedelsindustrin
dustrin öppnas för östeuropeisk konkurrens.
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Utvecklingen av östekonomierna förutsätter stora investeringar i infrastruktur,
samt investeringar
ex. vägar, hamnar, kommunikationssystem
i jordbruk och industri. Det kan generera ökad export för bl.a. svenska
industriföretag
och byggnadsentreprenörer.
Svensk investeringsvaruindustri kan därmed komma att gynnas av utvecklingen i Östeuropa.
Nya och växande marknader i Östeuropa kan vara ett skäl för svenska
direktinvesteringar
i dessa länder. Ett annat skäl kan vara relativt låga
kostnader för t.ex. arbetskraft. Investeringar har redan gjorts i viss utsträckning, exempel är IKEA:s och Tetra Pak:s etableringar. Mycket talar
för att denna process kommer att fortsätta och att fler svenska företag så
småningom kommer att etablera sig i Östeuropa eller ingå s.k. joint ventures med östeuropeiska partners.

11.5

Företagen

Investeringarna

och

internationaliseringen

i utlandet

har ökat

De svenska direktinvesteringarna
utomlands har ökat under de senaste
decennierna i takt med att det svenska näringslivet blivit allt mer internationaliserat. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av näringslivet. Direktinvesteringarna
är koncentrerade både företags- och branschVIS.
Statistiken för de svenska internationella koncernernas utlandsverksamhet är bristfällig. År 1965 har det uppskattats att det fanns ett åttiotal
svenska företag med tillverkande dotterbolag i utlandet Direktinvesteringskommittén,
SOU 1983: 17. sysselsättningen utomlands i dessa föreinkl.
i icke tillverkande bolag uppgick till sammanlagt ca
anställda
tag
170000 personer. Under 1970- och 1980-ta1en fortsatte internationaliseringen av det svenska näringslivet. År 1988 beräknas antalet anställda i
svenska majoritetsägda dotterbolag utomlands ha ökat till 418000, se
tabell 11.3. De anställda utomlands svarar för ca hälften av den totala
sysselsättningen i de svenska internationella
industriföretagen,
se tabell
1 1.4.
Merparten av verksamheten för de utlandsaktiva svenska företagen sker
i EG. Under hela 1980-talet har närmare hälften av de anställda i majoriTabell 11.3 Anställda utomlands 1980- 1988. Antalet anställda utomlands i majoritetsägdadotterbolag inom tillverkningsindustrin fördeladepå länderområden
Procentuella andelar av totala antalet anställda utomlands

Norden
EG exkl. Danmark
Nordamerika
Latinamerika
Asien
Ovriga

1980

1985

1988

10
49
12
15
5
8

11
44
14
14
9
8

9
46
19
13
8
5

Summa

100

100

100

Totalt antal anställda IOOO-tal

326

329

418

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Tabell 11.4 Anställda i Sverige och utomlands i de sjutton största multinationella
företagen
Tusental personer

Anställda i Sverige
Anställda utomlands
varav: produktionsbolag
Totalt

1978

1985

1988

266
261

261
276
202

213
342
277

534

555

..
527

Anm. ASEA ingår i uppgifterna för 1988.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

tetsägda dotterbolag återfunnits i EG exkl. Danmark.
Under de senaste
åren har dock utvecklingen på vissa andra marknader varit snabbare än
inom EG-området, inte minst gäller det USA där expansionen varit omfattande. Nordamerikas andel av de utlandsanställda ökade under 1980-talet
till nästan en femtedel.
Den svenskägda utlandsverksamheten är starkt koncentrerad. Ett mindre antal stora industrikoncerner
svarar för den övervägande delen av
verksamheten i svenska dotterbolag utomlands. De sjutton största utlandsverksamma företagen mätt i antal anställda sysselsatte år 1987 75%
360 000 personer av samtliga anställda i svenska dotterbolag utomlands.
Elva av dessa företag är från verkstadsindustrin
och de svarade för drygt
60% av den totala utlandssysselsättningen.

Motiv för utlandsetableringar
Man kan urskilja tvâ typer av mönster för internationellt
verksamma
företag som emellertid inte är ömsesidigt uteslutande; horisontell respektive vertikal integration. Det horisontellt integrerade företaget kan genom
att etablera produktion i olika länder exploatera ett kunnande antingen det
gäller produkter eller produktionsteknik.
Förutsättningen är att produktion i egen regi på utlandsmarknaden bedöms vara lönsammare än export
Vertikal integrerade företag
av produkter eller tillverkningsrättigheter.
utnyttjar i stället möjligheterna att fördela olika led i förädlingskedjan
forskning och utveckling, råvaruförsörjning,
olika tillverkningsled,
marknadsföring och service mellan länder. På så sätt kan de ta vara på ex.
skillnader i produktionskostnader
mellan länder och internt utnyttja fördelarna med en internationell arbetsfördelning. Internationaliseringen
av
företagens verksamhet har underlättats av kommunikationsteknikens
utveckling under de senaste 20 åren. Det är idag ett betydligt mindre problem att styra en geografiskt spridd verksamhet.
verkstadsföretagen har det gemensamt att
De svenska multinationella
de ursprungligen utvecklade ett unikt tekniskt kunnande. För att effektivibyggde de upp ett nätverk av marknadsförande
sera utlandsförsäljningen
och lagerhållande dotterbolag i utlandet samt långsiktiga relationer till
kunder.
Nästa steg i internationaliseringen
var att etablera lokal tillverkning,
vilket ofta skedde på grund av handelshinder. Vanligen har det varit det
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sista momentet i tillverkningen, som produktanpassning eller sammansättning, som först etablerades utomlands. Sedermera har den lokala tillverkningen byggts ut och blivit alltmer omfattande. Under 1970-talet utgjordes
en växande andel av utlandsinvesteringama
av förvärv av befintliga förefortsatt
Denna
tendens
har
under
l980-talet.
Genom sådana förvärv
tag.
har moderbolaget fått tillgång till en etablerad marknadsorganisation
och
upparbetade kundrelationer.
Den sista fasen i internationaliseringen
innebär att de utländska dotterbolagen i sin tillverkning
specialiserar sig på olika delar av koncernens
sortiment. De stordriftsfördelar
som kan finnas inom en koncern tas på så
vis till vara i största möjliga utsträckning. På den europeiska marknaden
har en sådan utveckling underlättats av att tullama på industriprodukter
avskaffades under 1970-talet.
Den mer omfattande utlandsverksamheten under 1980-talet får ses mot
bakgrund av att flera multinationella företag övergått från en diversifierad
till en specialiserad företagsstruktur.
Uppköp har gjorts inom vissa produktområden för att öka marknadsandelama.
De stora verkstadskoncernema har därvidlag spelat en framträdande roll och har genom ett fåtal
stora förvärv svarat för en betydande del av ökningen av antalet utlandsanställda sedan år 1985.
En stor del av utlandsinvesteringama
i EG under 1980-talet har gjorts av
företag som sedan länge varit etablerade på denna marknad. Syftet med
investeringarna torde i regel ha varit att vinna marknadsandelar. Frågan
om Sveriges relationer till EG har sannolikt spelat en större roll för företag
som inte redan haft dotterbolag i gemenskapen.
Mindre och medelstora företag har de senaste åren i ökad utsträckning
sökt sig till EG.
När de svenska storföretagen förlägger allt större delar av sin verksamhet utomlands påverkar det också underleverantörer.
De kan i ökad utsträckning komma att etablera sig utanför Sverige, för att på ett effektivt
sätt sälja sina komponenter. Också detta kan ha bidragit till att många
mindre och medelstora företag etablerat sig utomlands på senare tid.
De samhällsekonomiska effektema av ett allt mer intemationaliserat
företagande kan precis som en ökad handel förväntas vara välfárdshöjande
för världen som helhet; ny teknologi kan spridas, stordriftsfördelar
utnyttjas etc. Normalt bör detta också komma enskilda involverade länder
tillgodo i form av ökad produktion och högre inkomster. Direktinvesteringskommittén
drog också slutsatsen att företagens utlandsinvesteringar
till övervägande del varit marknadsorienterade
och att intemationaliseringen synes ha haft övervägande positiva effekter på den verksamhet
SOU 1983: 17.
som bedrivs i Sverige Direktinvesteringskommittén,
Samtidigt står det klart att möjligheterna att kombinera kunnande inom
olika områden kan vara en viktig förutsättning för en framgångsrik utveckling. Ett tillräckligt mångsidigt kunskapskapital kan vara svårt att upparbeta enbart med tillgång till de resurser som finns i Sverige. Alternativet är
då att förvärva företag i utlandet som har tillgång till det kompletterande
kunnandet.
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Utlandsägda

företag

i Sverige

Parallellt med att svenska företags investeringar i utlandet ökat, har utländska intressen ökat sin andel av det svenska näringslivet. Mellan åren
1970 och 1988 ökade antalet anställda i utlandsägda företag företag där
mer än 50 av aktierna ägs av utlänningar från 82000 till 195 000, vilket
uttryckt som andel av det totala antalet sysselsatta är en uppgång från 4%
till 9%, se tabell 11.5.

Tabell 11.5 Anställda i utlandsägdaföretag i Sverige 1980-1988
1970

1980

1988

Näringslivet. totalt
Antal anställda 1 OOO-tal
Andel av antalet anst. %

82
4

l 14
6

195
9

Tillverkningsindustri
Antal anställda 1 OOO-tal
Andel av antalet anst. %

42
5

56
6

117
14

Partihandel
Antal anställda 1 OOO-tal
Andel av antalet anst. %

29
16

35
20

36
20

Källa: Statistiska centralbyrån.

Flertalet av de anställda i utlandsägda företag arbetar i industrin. Det
utländska ägandet spelar dock störst roll i partihandeln. Dit hänförs i
statistiken bl.a. de utländska företagens försäljningsbolag i Sverige. l panihandeln uppgick de anställda i utlandsägda företag år 1988 till 20% av
sysselsättningen jämfört med 9% i industrin. Andelen anställda i utlandshar emellertid ökat kontinuerligt unägda företag i tillverkningsindustrin
1970-1988.
perioden
der
varierar starkt melGraden av utländskt ägande i tillverkningsindustrin
lan olika branscher, se tabell 1 1.6.

Tabell 11.6 Anställda i utlandsägdañretag 1988 i olika branscher inom industrin

Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa-och pappersindustri
och grafisk industri
Kemisk industri
Jord- och stenvaruindustri
Järn-, stâl- och metallverk
Verkstadsindustri
Övrig tillverkningsindustri
Källa: Statistiska centralbyrån.

Antal
anställda
lOOO-tal

Andel av
sysselsättn.
%

13,1
1,6
1,4

18
5
2

6,6
13,6
7,5
3,8
68,8
0,7

6
21
34
9
16
9
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Tabell 11.7 Anställda i utlandsägdaföretag 1988 fördeladepå ägarland
Industrin

Näringslivet
Antal
anställda
lOOO-tal
Schweiz
USA
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Danmark
Norge
Västtyskland
Frankrike
Övriga
Summa

Andel
°/0

Antal
anställda
IOOO-tal

Andel
°/0

46,2
28,3
26,9
21,9
18,7
16,6
14,0
10,4
6,1
6,2

24
15
14
11
10
9
7
5
3
3

30,9
15,7
20,8
10,3
15,5
4,5
9,6
4,1
3,6
1,8

26
14
18
9
13
4
8
4
3
2

195,3

100

116,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån.

l absoluta tal är antalet anställda i utlandsägda företag störst i verkstadsindustrin. De anställda i utlandsägda företag ökade också starkt i denna
bransch år 1988, på grund av fusionen Asea-Brown Boveri. Relativt sett är
den
det utländska ägandet emellertid störst i jord- och stenvaruindustrin,
kemiska industrin och i livsmedelsindustrin.
Ett fåtal länder dominerar bland utländska ägare av det svenska näringslivet, se tabell 11.7. Nordiska ägare svarar för, närmare en tredjedel av
utlandsägandet i Sverige. En väsentlig del av antalet anställda i Företag
med danskt ägande utgörs av SAS-personal. Det finländska ägandet i
Sverige har ökat de senaste åren och är ett uttryck for en fortgående
internationalisering
av det finländska näringslivet. Schweiz har en tätposiden
beror enbart på fusionen mellan ASEA och Brown
tion totalt men
Boveri.
Den utlandsägda företagssektoms tillväxt i Sverige beror främst på
förvärv av svenska företag. Åren 1970-1988 köpte utländska intressen
1 247 svenska företag med sammanlagt drygt 150 000 anställda. Förvärven
har varit mest omfattande under 1980-talet, se diagram 1 1.5.
Trots de relativt omfattande utländska förvärven under senare tid finns
det en obalans i så motto att dels fler personer arbetar i svenska Företag
utomlands än i utländska företag i Sverige, dels utflödet av kapital for
investeringsändamål överstiger inflödet. Den senare problematiken belyses i kapitel 9 med att par räkneexempel.
Frågan är om denna obalans är ett problem eller inte. Resurserna i den
svenska ekonomin är för närvarande fullt utnyttjande. Industriinvesteringarna är dessutom i nivå med vad de var under goda år på 1960-talet.
i Sverige är dåligt. Inte heller
Det talar inte for att investeringsklimatet
skulle produktion och sysselsättning på kort sikt kunna ha varit större med
mer omfattande utländska investeringar. De allra senaste årens obalans
kan alltså ses som en konsekvens av överhettningen i den svenska ekonomin. Möjligt

är också att osäkerheten om de framtida

konsekvenserna

av
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Diagram 11.5 Utländska förvärv av svenskaföretag 1970- 1988
Tusentol

anställda

201816141210-

1970

1972

1974

1975

1978

1980

1982

1984

1988

1988

Källa: Statenspris- och konkurrensverk.

miljö- och energipolitiken är stor och att en del investerare också oroar sig
for hur Sveriges framtida relationer till EG skall komma att gestalta sig.
På längre sikt skulle dock obalansen kunna vara ett problem. Det är ex.
tänkbart att forskningsinsatser gjorda i Sverige kommer utlandet till del
via svenska direktinvesteringar
men att den svenska produktionsapparaten inte på samma sätt får del av motsvarande utländska kunskapsuppbyggnad. Det skulle i förlängningen kunna leda till en lägre ekonomisk
tillväxt i Sverige. Denna slutsats är emellertid inte självklar. Det är nämligen tänkbart att Sverige har komparativa fördelar i forsknings- och utvecklingsverksamhet och att en obalans därför är naturlig.

11.6

Sammanfattning

och

slutsatser

Internationaliseringen
av det svenska näringslivet har fortsatt under 1980talet. Den tar sig flera olika uttryck. En allt större andel av det som
produceras inom landet exporteras. Samtidigt ökar importen allt mer och
en större del av den inhemska användningen kommer från utlandet.
Utvecklingen i Sveriges närområde kommer att ha betydande effekter
på svenskt näringsliv under 1990-talet. Om integrationsprocessen inom
EG leder till en snabbare tillväxt i Europa kan man förvänta sig att svenskt
näringsliv kommer att gynnas.
Skulle Sverige inte uppnå ett fullt deltagande i den inre marknaden kan
det
negativa konsekvenser för svenskt näringsliv. Svenska företag utan
dotterbolag inom EG kan då komma att diskrimineras.
I förlängningen
9

10-0264
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kommer det sannolikt att medföra att svenska företag i ökad utsträckning
investerar direkt inom EG-området.
betydande positiva
Utvecklingen i Östeuropa kan också komma att
tidigast
sannolikt
dock
effekter på svenskt näringsliv,
mot slutet av 1990ekonomierna kan
östeuropeiska
utvecklingen
i
ekonomiska
de
talet. Den
arbetsintensiva
för
såväl
den
medföra
ökad
konkurrens
komma att
som
en
den idag skyddade sektorn. Östeuropa kan emellertid också bli en betydelsefull marknad för svenskt näringsliv. l ett första skede är det framför allt
investeringsvaruindustrin
som kan förväntas finna nya avsättningsmöjligheter. När de östeuropeiska ekonomierna öppnas kan det också förmodas
leda till ökade svenska investeringar.
Ett uttryck för internationaliseringen
av det svenska näringslivet är de
omfattande utländska investeringar som svenska företag sedan länge gjort.
Utvecklingen under det senaste decenniet har varit mycket snabb, men
bryter ändå inte det grundläggande mönstret från tidigare perioder. Den
görs av de 15övervägande delen av de utländska direktinvesteringarna
De har i huvudsak investerat i Västeuro20 största industrikoncernema.
pa, men i allt större utsträckning också i Nordamerika.
En inte obetydlig del av de direkta investeringarna görs idag av medelstora svenska företag som söker sig ut på nya marknader. Osäkerheten
rörande EG-integrationen och förändrade specialiseringsmönster förefaller ha bidragit till denna utveckling.
Utländska investeringar i Sverige är inte av samma omfattning som
utomlands. Den övervägande delen är i form
svenska direktinvesteringar
företag.
En stor del av investerarna kommer från
svenska
uppköp
av
av
övriga Norden.
måste i huvudsak ses som en
De omfattande utlandsinvesteringarna
naturlig del i omvandlingen av näringslivet. Svenskt näringsliv domineras
av ett antal stora koncerner som blir allt mer etablerade på olika marknader runt om i världen. Det är väsentligt för dessa företag att utvecklas
internationellt.
Det finns ett antal tänkbara förklaringar till att de svenska investeringarna i utlandet är större än utlandets investeringar i Sverige. Det faktum att
valutaregleringen tagits bort kan ha medfört en omfattande engångsanDessutom rådet det i dagsläget brist på
passning i investeringsmönster.
arbetskraft, lönekostnaderna växer snabbare än i omvärlden, miljö- och
energipolitiska åtgärder kan leda till kostnadshöjningar och Sveriges framtida relationer med EG är ännu inte klarlagda. Samtidigt är dock investei svenskt näringsliv i nivå med goda år på 1960-talet.
ringskonjunkturen
utgöra ett större
På längre sikt kan obalansen i investeringsflödena
till
bidrar
näringsliv
svenskt
problem. Tänkbart är att
en kunskapsuppkunskaper
sker till
inflöde
motsvarande
byggnad utomlands utan att
av
Sverige. Det kan emellertid inte uteslutas att detta mönster är en följd av
att Sverige har komparativa fördelar i just kunskapsuppbyggnad.
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12

12.1

Miljö

och

energi

Inledning

Miljö- och energiproblemen har under senare år varit i fokus for den
allmänna debatten. Sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen och
miljön har också blivit allt tydligare. Mot denna bakgrund bör miljöaspekbeslutsfattande.
ter i ökad utsträckning beaktas vid ekonomisk-politiskt
Det är samtidigt uppenbart att miljöpolitiska
beslut kan ha en avgörande inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Av särskilt stor betydelse for
samhällsekonomin
under de närmaste decennierna är riksdagsbesluten
rörande dels avveckling av kärnkraften, dels begränsning av koldioxidutsläppen. Detta gäller särskilt som riksdagen begränsat fortsatt utbyggnad
av vattenkraft. Utsläppsmålen för svavel och kväveoxider kan också vara
betydelsefulla. För att bedöma den svenska ekonomins utveckling är det
därför nödvändigt att analysera de samhällsekonomiska
effekterna av
dessa beslut.
Analysen i detta kapitel koncentreras till miljöbeslutens samlade effeki ekonomin. Avsikten har inte varit att värdera
ter pä tillväxtmöjligheterna
både kostnader och intäkter av de miljöpolitiska
besluten.
I avsnitt 12.2 diskuteras sambandet mellan miljö och ekonomi. Därefter
tecknas på basis av bilaga 25 till Långtidsutredningen
1990 Lundgren,
fl.,
1990
översiktlig
bild
de
viktigaste
miljöproblemen
i Sverige.
m.
en
av
De övriga avsnitten ägnas åt analysen av effekterna av att kärnkraftavvecklingen genomförs och att de övriga miljömålen rörande koldioxid,
kväve och svavel uppfylls. Elsystemet och prissättningsprinciper
for
beskrivs i avsnitt 12.4. Därefter analyseras i avsnitt 12.5 konsekvenserna
för energisystemet och samhällsekonomin av kärnkraftavvecklingen.
Avsnitt 12.6 innehåller en motsvarande analys av vad som händer om de
övriga miljömålen uppfylls. Vidare analyseras i avsnitt 12.7 trañksystemets miljöproblem. I det näst sista avsnittet diskuteras stabiliseringspolitiska problem som kan uppkomma i samband med i första hand kärnkraftavvecklingen. Slutligen sammanfattas kapitlet i avsnitt 12.9.

12.2

Miljö

En hållbar

och

ekonomi

utveckling

l debatten utomlands och i Sverige har begreppet "sustainable development spelat en stor roll. Det har blivit något av ett samlingsnamn for allt
Men det finns en väsentlig kärna i detta begrepp
gott inom miljöpolitiken.
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som det är värt att ta fasta på. Det innebär att det ekonomiska och sociala
systemet måste byggas så att det är förenligt med grundläggande ekologiska
och naturvetenskapliga principer.
En politik med denna inriktning förutsätter att perspektiven förskjuts. I
ökad utsträckning måste miljöeffektema
vägas in i de ekonomiska besluten. Det är en följd av att människors ekonomiska aktivitet har medfört
allt större skador på naturen. Men det kan också vara en förutsättning för
att en framtida tillväxt i traditionella ekonomiska termer skall vara möjlig.
Det är dessutom en följd av att miljön som sådan är viktig - kanske allt
för människors välfärd.
viktigare
Perspektivet måste också förskjutas från den korta och medellånga sikt
som ofta styr det ekonomiska livet till en lång sikt. I kapitel 3 diskuteras
den ekonomiska politikens mål. Där betonas att det finns skäl att vända
tillväxten etc. till de
från den årliga konsumtionen,
uppmärksamheten
nationalffirmögenheten.
En hållbar utvecksamlade resurserna, den
ling skulle kunna beskrivas som en utveckling där framtida generationer
inkl. miljö- och naturresurser, som är
får ta över en nationalförmögenhet
minst lika stor som idag Pearce, m.tl., 1989.

Värdera miljön
Grundläggande för alla resonemang om en varaktigt hållbar utveckling är
insikten att ekonomi och miljö är starkt beroende av varandra. Ekonomin
påverkar miljön och miljön påverkar ekonomin.
I 1970-talets miljödebatt var det vanligt att ställa miljön mot ekonomin.
Antingen kunde man ha hög ekonomisk tillväxt som det traditionellt mäts
eller så en god miljö. Välkända exponenter för detta synsätt var Romklubben i sin bok Tillväxtens gränser från 1972 Meadows, m.fl., 1972. Så
enkelt är det emellertid inte av flera skäl.
Åtgärder för att förbättra miljön kan för det första direkt bidra till en
högre ekonomisk tillväxt, som den nu mäts. I en ekonomi där det inte
råder full sysselsättning kan det ske t.ex.genom att arbeten skapas när
natur och miljö skyddas och restaureras. Det kan också ske genom att
arbetskraftens hälsa förbättras.
Ett annat problem är att den ekonomiska tillväxten som den mäts i
bara fångar en del av verkligheten. Den totala
nationalräkenskaperna
registrerade produktionen kan växa utan att välfärden för den skull förbättras. Resurser som satsas på sjukvården ingår i BNP. Men BNP minskar inte till följd av miljöutsläpp som ökar antalet sjukdomsfall. På samma
sätt blir BNP högre om en malmfyndighet bryts, utan att det finns någon
BNPminuspost för den malm som förbrukats. Om det traditionella
kan
begreppet kan kompletteras med miljö- och naturresursräkenskaper
detta problem hanteras bättre.
lnte sällan kommer konflikter mellan den ekonomiska tillväxten och
olika miljö- och naturresursintressen ändå att uppstå. Det viktiga är då att
lyfta fram både de ekonomiska och de miljö- och naturresursmässiga
konsekvenserna av ett beslut.
Att det ofta inte sker automatiskt hänger samman med att miljön är en
s. kollektiv vara, som till skillnad från privata varor, är fritt tillgänglig
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för alla. Miljön saknar ofta ägare och därmed uppkommer ingen marknad
där individers värderingar kommer till uttryck. Miljön har inget pris.
Därför utnyttjas den alltför hårt. Men miljöproblem
är inte bara en följd
Det finns talrika exempel på politiska åtav "marknadsmisslyckanden.
gärder som bidragit till miljöförstöring.
Särskilt komplicerad är situationen när många länder är involverade.
Inget land äger oceanerna eller atmosfären runt jorden. De överutnyttjas
därför hänsynslöst. Att komma fram till överenskommelser om vilka regler eller ekonomiska styrmedel som skall gälla är ofta svårt. De ekonomisvarierar kraftigt mellan länderna. Det är också så att
ka förutsättningarna
de kan drabbas i väldigt olika utsträckning av miljöförstöringen.

Konsekvenser

fdr miljöpolitiken

En konsekvens av vad som hittills har sagts är att en bättre miljö kan
komma till stånd bl. a. genom att ekonomiska styrmedel utnyttjas i större
utsträckning. Om man sätter pris på miljön tvingas miljöhänsyn fram både
hos hushåll och företag.
I praktiken är det inte alltid så lätt att använda ekonomiska styrmedel.
Den grundläggande naturvetenskapliga kunskapen är ofta bristfällig. Det
finns problem med att mäta både utsläpp och konsekvenser. Om man inte
i naturvetenskapliga
termer kan beskriva konsekvenserna av ett visst
beteende kan det vara svårt att värdera det ekonomiskt också. Men också
om man har en god bild av de naturvetenskapliga sambanden, kan det vara
svårt att värdera konsekvenserna. Samtidigt bör man komma ihåg att brist
på naturvetenskaplig
kunskap är ett problem som drabbar också andra
styrmedel.
Ett sätt att närma sig dessa problem är att försöka precisera en belastningsgräns eller en viss acceptabel utsläppsnivå. Därefter kan styrmedel
utformas; t.ex. avgifter som är tillräckligt höga för att inte gränsen skall
överskridas. En variant av detta är att använda sig av s. utsläppsrättigheter. Idén är att skapa en marknad för rättigheter att förorena och därmed få
till stånd en minskning av föroreningama som är kostnadseffektiv; de som
till lägst kostnader kan minska sina utsläpp skall förmås att göra det först.
En viktig fråga for miljöpolitiken
är när en insats skall göras. Det
sammanhänger i hög grad med hur konsekvenser som uppkommer vid
olika tidpunkter vägs samman. l ekonomiska kalkyler sker det med hjälp
av en räntesats, som är tänkt att vara ett uttryck för människors värdering
av att ha en tillgång idag jämfört med att få samma tillgång i framtiden.
Resultatet av detta tillvägagångssätt är att framtida konsekvenser får förhållandevis mindre tyngd i kalkylema.
Inte sällan kritiseras detta sätt att räkna med argumentet att besluten
blir kortsiktiga, vilket just när det gäller miljön kan vara ett stort problem.
Det är emellertid svårt att se något skäl för att just i detta sammanhang
följa en annan princip. Däremot är det helt klart att det finns fler aspekter
som måste beaktas.
Det är troligt att kostnaderna för en viss miljöpolitisk
åtgärd ökar
längre man väntar med att göra något. Ett specialfall är när miljöpåverkan
är irreversibel. Då är kostnaden för att återställa miljön oändligt hög.
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Till detta kommer problem med osäkerhet. När en åtgärd idag vägs mot
en i framtiden är det en viktig aspekt. Men det finns inget enkelt förhållningssätt. Människor är normalt inställda på att undvika risker och detta
Särskilt goda skäl
är därför en rimlig utgångspunkt också i miljöpolitiken.
för detta finns naturligtvis om de tänkbara konsekvenserna av att inte
handla är mycket allvarliga. Därför finns det en nära koppling mellan
problemen med irreversibilitet
och osäkerhet.

12.3

Miljön

idag och

i framtiden

Miljön i Sverige har i många avseenden förbättrats under de senaste
decennierna. Utsläppen av stoft, kvicksilver, kadmium och bly har sänkts
kraftigt sedan slutet av 1960-talet. Utsläppen av svavel har minskat med
nära 80% sedan början av 1970-talet. De stora satsningarna på reningsverk för kommunala och industriella avloppsvatten har påtagligt förbättrat
tillståndet i sjöar och vattendrag. Svensk industri har också gjort stora
investeringar i miljövård. Det rör sig om totalt 15-20 miljarder kr. de
senaste 20 åren. De offentliga kostnaderna lör miljövården uppgår idag till
har bidragit till att produktionen av
ca 1% av BNP. Miljöskyddslagen
idag
ofta
förhållandevis
sker
på
miljövänligt sätt.
ett
varor
Miljöproblemen
har förändrats under 1980-talet. Utsläppen från stora
punktkällor har minskat kraftigt. Istället har de diffusa utsläppen från
många små källor ökat i betydelse. Det är inte heller ovanligt med produkåstadkommit en
ter som innehåller farliga ämnen. Enligt bilaga 25 har
miljövänlig produktion av miljöovänliga produkter.
Miljöproblemen
har också fått en annan dimension. De lokala och
nationella miljöproblemen
har bytts mot storskaliga och internationella
problem. Miljön i Sverige påverkas idag i hög grad av utsläpp i andra
länder. Förbränningen av fossila bränslen, t.ex.i energi- och transportsystemen, håller på att bli ett av industriländemas största problem tillsammans med jordbrukets gödnings- och kemikalieanvändning.
Trots de insatser som gjorts för att reducera industriutsläpp, åstadkomfortfarande stora föroreningar. l Sverige finns
mer industriproduktionen
ca 400 företag vars verksamhet starkt förorenar miljön, främst basindustrierna.
Miljöproblemen
berör alla samhällssektorer och snart sagt alla verksamheter. Dessutom tillkommer hela tiden nya problem som ännu inte uppproblemen innebär ofta nya problem eller
täckts. Lösningen på de gamla
att problemen flyttar i tid och rum.
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DE MILJÖFARLIGASTE
UTSLÄPPSKÃLLOR

ÄMNENA

OCH VIKTIGA

Klorerade organiska föreningar
Jord-och skogsbruk, industrier för textil, massa, papper, kemikalier,
oljor, järn, stål, metall, verkstads-produkter samt avfallsanläggningar
Metaller
Gruvor, kemisk industri,
läggningar
Radioaktiva ämnen
Gruvor, kärnkraftverk,

jäm-, stål- och metallverk,

trañk, avfallsan-

sjukvård

Svaveldioxid
Energiverk, industriprocesser

koksverk,

rañinaderier

m. 11., sjöfart

Kväveoxider
Trafik, el- och värmeproduktion
Saltsyra
Kemisk industri,

avfallsanläggningar

Stoft
Järn-,stál- och metallverk,

Verkstadsindustri

Kolväten
Livsmedelsindustri,
grañsk/petrokemisk/kemisk
industri,
och metallverk, Verkstadsindustri, energiverk, trañk
Dioxin
Massa- och pappersindustri,
sanläggningar

jäm-,stál-

och metallverk,

jäm-,

trañk,

stål-

avfall-

Syrejörbrukande ämnen
Massa- och pappersindustri
Fosfor
Jord- och skogsbruk, massa- och pappersindustri,

avloppsrening

Kväve
Jord- och skogsbruk, avloppsrening
Suspenderade ämnen a
Massa- och pappersindustri,
Olja och fett
Livsmedelsindustri,
och metallindustri,

järn-, stål- och metallverk

grañsk/petrokemisk/kemisk
industri, järn-,
Verkstadsindustri, trafik, avloppsrening

stål-

Överskottsvärme
Kämkraftverk

a Små partiklar
grumligt

av mestadels organiskt material

Källa: Statistiska centralbyrån,

Naturmiljön

som t.ex. gör vatten

i siffror,

1987.
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Klimatet

och luften påverkas

vid
Jordens atmosfär bidrar naturligt till att hålla medeltemperaturen
jordytan kring 15 plusgrader. Hade jorden saknat atmosfär skulle medeltemperaturen varit 18 minusgrader. Denna s k växthuseffekt beror på att
flera av gaserna i luften - bl. a. vattenånga och koldioxid - absorberar
värmestrålning från jordytan. Den naturliga växthuselfekten förstärks nu
av människan.
i atmosfären har stigit i takt med industrialiseringen
Koldioxidhalten
och som följd av ökad uppodling av mark och skogsavverkning. Den är nu
ca 25% högre än under förindustriell tid. Forskningsresultat tyder på att de
måste mer än halveras för att det ska vara
globala koldioxidutsläppen
möjligt att begränsa temperaturstegringen till en takt som människan och
naturen kan anpassa sig till.
Koldioxiden
beräknas idag svara för ungefär hälften av den ökade
växthuseffekten medan CFC-föreningar s.k. freoner bedöms bidra med
en fjärdedel. Metan, dikväveoxid, ozon och andra växthusgaser svarar
sammantaget för den resterande fjärdedelen.
Vissa av de beräkningar som gjorts talar för att de ekologiska konsekvenserna av en ökad växthuseffekt blir mindre i Sverige än i många andra
länder. Växthuseffekten kan
0. m.bli positiv för vissa länder, där klibörja
fall
till
med förskjuts i en gynnsam riktning.
i
varje
att
matzoner
Osäkerheten är dock mycket stor. Samtidigt bor många tiotals miljoner
människor i världen bara en eller ett par meter över havsytans nivå.
Risken finns att deras hemtrakter täcks av vatten om polarisarna börjar
smälta. I andra delar av världen kan öknarna breda ut sig. Problemet med
växthusgaserna kan alltså tänkas vara inte bara en fråga om långsiktig
överlevnad för jordens befolkning som helhet, utan också resa betydande
för världssamfundet.
"fördelningsproblem"
Åtgärder för att begränsa koldioxidutsläppen
giproduktionen och transporterna.

berör i första hand ener-

Hav och sjöar hotade
De utsläpp i haven som nu bedöms som särskilt allvarliga är stabila
organiska ämnen t.ex. klorerade kolväten och dioxiner, kväve och fosfor.
Även bly och kvicksilver kan medföra allvarliga störningar.
Stabila organiska ämnen bryts inte ner alls eller mycket långsamt och
anrikas genom näringskedjorna. Koncentrationen
kan därför bli mycket
hög hos djur och människor. Havsörn, säl och utter är djur i den svenska
naturen som befinner sig på gränsen till utrotning. Massaindustrin och den
kemiska industrin svarar för de största utsläppen. Dioxinerna kommer
framförallt från olika typer av förbränning.
En alltför stor tillförsel av fosfor och kväve medför övergödning. Vanliga symptom är syrebrist i bottenvattnet, algblomning och fiskdöd. I Sverige är det främst sydkusten som drabbats av övergödning, men också de
öppna havsområdena i Östersjön och Kattegatt.
Tillförseln
från jord- och
av fosfor och kväve kommer framförallt
skogsbruk samt via avloppssystemen. Den ökade användningen av gödsel-
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har också
medel i jordbruket tillsammans med ändrade brukningsformer
Trots att fosforutsläppen och i viss mån
lett till ökad kvävetillförsel.
kväveutsläppen från kommunala avloppssystem och industrin minskat
kraftigt under de senaste decennierna, har tillförseln från andra källor
ökat. Nederbörden och åkermarken tillför nu var för sig långt större
mängder än avloppen från tätorter och industrier sammantagna.
Tillförseln
i första hand svavel men också
av sura luftföroreningar,
kväve, har på några decennier radikalt förändrat vattnets kemiska sammansättning i många sjöar och vattendrag. En långtgående försurning
leder till att växter och djur dör.
Åtgärder för att minska miljöpåverkan i haven berör alla samhällssektorer, men främst jordbruket, basindustrierna och trafiken.

Försurning

av skog och mark

Tillståndet i de svenska skogarna förefaller vara gott. Men var fjärde gran
och var sjunde tall i södra Sverige har förlorat mer än 20% av barren, och
Marken i södra Sverige försuras och
har således en nedsatt vitalitet".
gränsen för kvävemättnad kan på många håll snart vara nådd. Om luftföroreningarna inte minskas, finns det risk för att den goda tillväxten bryts
inom fem år, varefter man istället får tilltagande skador. Om tillförseln av
kväve inte begränsas kommer stora områden i södra Sverige att drabbas
inom 10- 15 år.
Åtgärder for att minska svavel- och kväveutsläpp berör främst energiproduktionen
och trafiken. Kväve tillförs också i form av ammoniak i
stallgödsel, vilket skulle kunna förhindras med bättre metoder vid lagring,
spridning och brukning.
Inom vissa områden,
ex. i Syd- och Västsverige är grundvattnet påtagligt försurat. Det är allvarligt bl.a. eftersom försurningen leder till att
metallhalterna i vattnet ökar. Fortsätter utvecklingen i oförändrad takt,
kan dricksvattnet på vissa håll om ca 20 år bli hälsofarligt på grund av för
höga kadmium- och aluminiumhalter.
Kväve från jordbruket, kolväten och dioxiner från industri och biltrafik
hotar också kvaliteten på grundvattnet.

12.4

Elsystemet

Elanvändningen

har ökat

Kärnkraften svarar för ca 15% av landets totala energitillförsel, som 1988
uppgick till 446 TWh. Trots att kärnkraftens andel är relativt liten, kombetydande konsekvenser både för tillgången och
mer avvecklingen att
efterfrågan på energi, eftersom kärnkraften svarar för nära hälften av den
som produceras, se tabell 12.1 nedan.
Energitillförseln år 1988 låg på samma nivå som år 1970 exkl.omvandsamtidigt som elprolingsförluster i kärnkraftverk och Vattenkraftverk,
duktionen har fördubblats. Att producera samma elenergimängd i oljeeldade kraftverk som i dagens kärnkraftverk skulle kräva nästan dubbelt så
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Tabell 12.1 Energitillförseln åren 1970 och 1988
Tillförd energi, brutto
Energiråvara

Olja
Vattenkraft
Kärnkraft
inhemska bränslen
Kol, koks
Spi1lvärme,m.m
Naturgas
Nettoelimport
Summa energitillförse

Energitillförsel
TWh/år

Varav
TWh/år

1970

1988

1970

1988

340,3
41,6
0,1
43,3
17,5
0
0
4,1

201,1
70,2
69,6
64,4
32,5
7,5
3,9
2,6
-

47,8
41,6
0,1
0,2
0,5
0
0
4,1

2,7
70,2
69,6
2,6
3,2
0
0,2
- 2,6

447

447

94

146

l Våtår 1988. Normalproduktion ca 62 TWh.
Källa: Statensenergiverk.

hög tillförsel av olja. Det är en av förklaringama till att energitillförseln
ligger på oförändrad nivå jämfört med år 1970, trots att elproduktionen
ökat kraftigt. Den andra är att energihushållningen i ekonomin allmänt
har förbättrats kraftigt sedan 1970-talets början
mycket till följd av de
snabba oljeprisstegringama åren 1973 och 1979.
De låga elpriserna har länge utgjort en komparativ fördel för svensk
industri. I grunden beror de låga elpriserna på den rikliga tillgången på
billig vattenkraft i kombination med låga kostnader i kärnkraft. För vattenkraften finns idag inga nämnvärda expansionsmöjligheter,
utom i de
fyra älvar som riksdagen har beslutat att
bygga ut. Utbyggnaden av
kärnkraften 1974- 1985 gjorde det möjligt att hålla elpriserna låga även
under 1970- och l980-talen. De komparativa fördelarna kvarstod därmed
trots att oljepriserna steg kraftigt. Resultatet är bl.a. en stor elintensiv
industri, som svarar för en betydande del av exportintäkterna.
De låga
elpriserna har också lett till att elvärme används i stor utsträckning.
Sverige har internationellt sett en mycket hög elförbrukning per capita.
Kostnaderna för elproduktion kommer att öka oavsett vilken prissättningsprincip som tillämpas. Det hänger samman med att det är nödvändigt att bygga ny kraft under 1990-talet om den ekonomiska tillväxten blir
kan
runt 2% per år Statens energiverk, 1990a. Kämkraftavvecklingen
dock påverka tidpunkten och styrkan i framtida elprisökningar.

Prissättningsprinciper
i dagligt tal marknadsprissättning
innebär att
En effektiv prissättning
priset skall spegla den kortsiktiga marginalkostnaden, dvs:
antingen den rörliga kostnaden för det dyraste kraftslag som för tillfället
används
eller, om kapaciteten är fullt utnyttjad, det pris som får efterfrågan att
överensstämma med det givna utbudet
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Elsystemet drivs idag så att de billigaste kraftslagen används fullt ut
innan dyrare kraft tas i anspråk. Marginalkostnaden
i produktionen varierar och kan vara olika timme för timme. Det är av praktiska skäl ogörligt
att låta priset variera med kostnaden momentant. Energidelen i eltariflerna får därför följa en genomsnittligt beräknad marginalkostnad. Tariffer,
som särskiljer sommar och vinter, och även dag- och nattid, används
alltmer. Av likaledes praktiska skäl måste tarilfema bestämmas i förväg.
De bygger således på uppskattningar av hur kraftbalansen kommer att
utvecklas.
Med marknadsprissättning
uppfylls kravet att en sparad kilowattimme
på konsumentsidan också leder till motsvarande kostnadsreduktion
i elproduktionen. Förväntningar om marknadsprisets utveckling ligger sedan
till grund för investeringskalkylerna
både för konsumenter och producenför ny elproduktion
baseras på förväntter. När investeringskalkylerna
ningar om den framtida utvecklingen av marknadspriset för
erhålls en
samhällsekonomiskt
effektiv kapacitetsexpansion.
Elpriset kommer då
också långsiktigt att ligga på nivån för den långsiktiga marginalkostnaden.
Om elpriset Lex. under en längre period baserades på genomsnittskostnaden skulle prisnivån under 1990-talet vara högre än idag, men lägre än
det förväntade priset med marknadsprissättning.
Priset skulle även i detta
alternativ stiga när genomsnittskostnaden
för nya dyrare anläggningar
måste beaktas, men ur samhällsekonomisk synvinkel blir priset för lågt.
Med en prissättning efter genomsnittskostnadema
blir det inte lönsamt att
lika
mycket
med
marknadsprissättning.
Efterfrågan på
blir
spara
som
större och därmed behovet av ny kraft. Det gör det i sin tur svårare att nå
utsläppsmålen för svavel, kväve och koldioxid, eftersom ny kraft under
1990-talet i huvudsak måste baseras på kraftvärme eller eventuellt gaseller kolkondens.
Med genomsnittskostnadsprissättning
blir inte nya kraftverk lönsamma.
Statsmakterna måste därför via Vattenfall eller på annat sätt tvinga fram
eller subventionera nya anläggningar för elproduktion.
En prissättning
efter denna princip leder till en reglerad elmarknad.
Ett s. två-prissystem innebär att elpriset består av ett grundpris och ett
tilläggspris. Grundpriset betalar kunden för elanvändning upp till en viss
grundnivå och för all ytterligare elanvändning betalas det högre tilläggspriset. Tilläggspriset kan tänkas motsvara den långsiktiga marginalkostnaden
medan grundpriset anpassas så att kundens totala elpris under en längre
tidsperiod motsvarar genomsnittskostnaden
för elproduktion i befintliga
anläggningar.
Den grundnivå som kunden tilldelas måste bestämmas utifrån någon
princip. En möjlighet är att utgå från tidigare elanvändning, vilket medför
att kunden betalar det högre elpriset om han ökar sin elanvändning. En
tilldelning enligt denna princip kan dock bli konkurrenshämmande,
eftersom nya kunder måste betala det högre tilläggspriset för hela sin elanvändning. Å andra sidan innebär ett system där genomsnittspris erbjuds också
de som bygger ut anläggningar och ökar sin elanvändning, att någon
anpassning av industristrukturen
till de nya samhällsekonomiska villkoren
inte kommer till stånd.
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Ett tváprissystem är egentligen bara en variant av genomsnittskostnadsprissättning. Aven detta system förutsätter därmed en reglerad elmarknad.

12.5

Elsystemet

Begränsade

och

tillväxtefekter

kämkraftavvecklingen
på 1990-talet

Det basscenario som presenteras i kapitel 10 bygger på förutsättningen att
två kärnkraftverk stängs under l990-talet. Det bedöms medföra en uppgång av elpriset med 70% fram till år 2000. Samma elprisuppgång förväntas emellertid även om kärnkraftverken inte stängs. Den sker dock i så fall
Diagram 12.1 illustrerar hur
något senare under perioden 1995-2000.
elprisema kan tänkas utvecklas under olika antaganden.
Av beräkningarna i kapitel 10 framgår att BNP kan öka med ca 2% per
år under l990-talet. Det bedöms medföra att elanvändningen stiger från
132 TWh 1988 till mellan 140- 150 TWh år 2000. En kämkraftavveckling
motsvarande 10 TWh skulle innebära att ny elkraftproduktion
på 10- l5
TWh behövs Statens energiverk, l990b. Då har också viss hänsyn tagits
till effektivisering och hushållning till följd av den höjda elprisnivån.
Om ekonomin förutsätts anpassa sig till de nya priser som gäller, så att
full sysselsättning och jämvikt i bytesbalansen kan upprätthållas, bedöms

Diagram 12.1 Elpriserna fram till år 2000. Med och utan avveckling av två kärnkraftsreaktorer. Marginalkostnadsprissâttning. Principskiss
Öre
198

er kwh
örs priser

ris

med

avvecklin

30-

25

20-

15
1990

.

.

.

.

.
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.

Källa: Finansdepartementet och statens energiverk.
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effekterna på BNP av att avveckla två reaktorer vara relativt begränsade
Att antagandena om perfekt anpassning inte är självklar framgår emellertid klart av diskussionen i avsnitt 12.8.
1990 resulterar i att
Beräkningarna i bilaga 9 till Långtidsutredningen
elpriset stiger med 65°/0 för alla elanvändare och att elanvändningen uppgår till ca 130 TWh år 2000 när två kärnkraftverk stängs av under 1990talet Bergman, 1989. Det är en lägre elanvändning än vad scenariot i
kapitel 10 bedömts medföra. Orsaken är främst en snabbare strukturomvandling med en betydande utslagning i elintensiv industri. Effekterna
på BNP av att avveckla två reaktorer är i bilagan mindre än en tiondels
procent på den årliga tillväxttakten.

Strukturomvandlingen

påverkas

Av en total elanvändning på 132 TWh år 1988 förbrukade industrin 52
TWh. I tabell 12.2 redovisas elkostnader lör olika delsektorer i näringslikväveoxider NOx
och kolvet, samt de utsläpp av svaveloxider S0x,
dioxid COz, som härrör från respektive sektor.

Tabell 12.2 Elkostnad per producerad enhet samt utsläpp av svaveloxider S0x,
kväveoxider NOx och koldioxid C01. Svenska näringslivet 1985

Skogsindustri
Stål Baskemid
Verkstad
Skyddad
TjänstTransp0rt3

Elkostnad

50,.

N03

C01

4,1
2,5
0,7
1,1
1,1

41
71
2
3
25

23
17
2
3
l 12

2.8
7.0
11
.
1.3
21.2

l procent av saluvärdet
b Tusen ton
l Miljoner ton
d Järn- och stålindustri, baskemisk industri
l Exportinriktad tillverkningsindustri
° Hemmamarknadsinriktad tillverkningsindustri, jordbruk och fiske
9 Jord- och stenindustri, byggnadsverksamhet,privata tjänster och kommunikationer
Källa: Bergman, L., 1989, Tillväxt och miljö, bilaga 9 till långtidsutredningen
1990.
4
. _

Skogsindustri samt stål- och baskemisk industri är elintensiva sektorer
med höga elkostnader per producerad enhet, vars produktion också medfor höga utsläpp av SOx, NOx och C0, per producerad enhet och totalt.
i näringslivet styrs av ett samspel mellan efterfråStrukturomvandlingen
utbudsfaktorer.
avgörande roll spelar prisutvecklingen på olika
En
och
geStigande elpriser kommer naturligtinsatsvaror och produktionsfaktorer.
vis att försämra den elintensiva industrins konkurrenskraft både i förhållande till omvärlden och till andra branscher inom Sverige. Elfekterna på
strukturomvandlingen
av att avveckla två reaktorer bedöms ändå vara
begränsade. Ett skäl är att elpriset på grund av stigande efterfrågan bedöms
öka till 30 öre/kWh även om kärnkraften inte avvecklas.
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kan förvänDet är också viktigt att framhålla att strukturomvandlingen
fram
till
sekelskiftet
kämkraftavveckling
snabb
oberoende
och
tas vara
av
ytterligare skärpta miljökrav Bergman,
1989 och Statens industriverk,
1990. Tillväxten i basnäringarna väntas minska, medan verkstadsindustrin expanderar.
I bilaga 9 beräknas effekterna för industrins strukturomvandling
bl. a. av
stängs. Den kalkyl som redovisas tyder på att
att två kärnkraftsreaktorer
produktionsnivån
år 2000 är 2- 3 °/0lägre för skogsindustrin jämfört med
år 1985 och 4 °/0lägre för stål- och baskemisk industri än i alternativet utan
kämkraftavveckling.
Bedömningama är starkt beroende av vilka antaganden som görs om elanvändningens priskänslighet. Utgångspunkten för
bedömningarna i kapitel 10 är att elanvändningen ökar med l,5-2%
per
år, medan bilageförfattaren utgår från att den ligger kvar på 1988 års nivå.
Därför blir inte heller effektema på de två mest utsatta branscherna så
stora som i bilagan.
Elsparandet

en nyckelfrâga

Möjligheterna att minska elanvändningen från efterfrågesidan beror i hög
grad av vilken prissättningsprincip
som tillämpas. I basscenariot i kapitel
10 förutsätts att elpriset bestäms på en fungerande elmarknad. De högre
elprisema beräknas medföra att den totala elanvändningen blir ca 6 TWh
lägre än vad som annars varit fallet.
Elanvändningen har ökat med i genomsnitt 4% per år sedan 1970, se
diagram 12.2. Samtidigt har BNP ökat med 1,9% per år. Under l990-talet
bedöms elanvändningen årligen öka med 1,5%, samtidigt som BNP ökar

Diagram 12.2 BNP och elanvändning 1970- 1988
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med 2,1%. Bedömningarna bygger alltså på ett trendbrott i elanvändningen. Det kan motiveras med att höjda elpriser håller tillbaka efterfrågan och
att installationen av elvärme bedöms minska kraftigt.
Möjligheterna att spara
är av stor betydelse för konsekvenserna av
kärnkraftavvecklingen.
l bilaga 9 redovisas en kalkyl över energieffektiviseringens inverkan på elanvändningen. I kalkylen antas den tekniska utvecklingen leda till ytterligare reduktion av elanvändningen med l°/0 per
producerad enhet i näringslivet, se tabell 12.3.
Tabell 12.3 Inverkan av ökad energieffektivitet
1985års priser
BNP 2000
miljarder
kr.

1985-2000
°/oper år

EL 2000
TWh

1985-2000
% per år

Referens

1234

1,9

133

0,7

Okad ener
effektivitet l

1258

2,1

122

0,1

a Referensalternativet är ett fall då kärnkraften helt avvecklas till år 2000 och ny
kraft ersätts av kolkondens. Detta alternativ antas i hög grad stimulera utvecklingen
av energibesparandeteknik.
b Användningen av energi per producerad enhet reducerasmed ytterligare 1%per år
i näringslivet.
Källa: Bergman, L., 1989, Tillväxt och miljö, bilaga 9 till Långtidsutredningen
1990.
leder till snabbare BNP-tillväxt.
Men
Den ökade energieffektiviteten
detta leder i sin tur till en växande efterfrågan på energi. Det är därför den
faktiska elanvändningen bara minskar med 0,6% per år trots att den
tekniska utvecklingen i sig möjliggjorde en minskning med 1%. Den högre
energieffektiviteten gynnar särskilt de energiintensiva basindustrierna, vilket paradoxalt nog gör att BNP-ökningen tenderar att
en mer energiintensiv" inriktning. Sammantaget dämpar dessa faktorer den nya teknikens
energibesparande effekt.
Det finns emellertid också faktorer som verkar i motsatt riktning. Strukturförändringar
inom skogsindustri och stål/baskemisk industri innebär
att elanvändningen per producerad enhet reduceras. Mer konkret flyttas
produktionen över från "gamla" till "nya" anläggningar som, till följd av
den tekniska utvecklingen, har betydligt lägre elförbrukning
per producerad enhet.
Beräkningarna i bilaga 9 visar alltså att effekten på energianvändningen
av ökad energieffektivitet lätt kan överskattas om man inte tar hänsyn till
de indirekta effekterna på produktion och inkomster. l bilagan hävdas
kan hända att
det med rimliga variationer i förutsättningarna,
t.o.m.att
ökad energieffektivitet leder till högre elanvändning.
Andra studier pekar på en betydande potential för ett effektivare energiutnyttjande. Det finns tekniska möjligheter att komma ner i en elanvändningsnivå på 90- l 10 TWh år 2010, trots att kärnkraften då är helt
avvecklad och med en tillväxt i BNP på 1,9% per år Johansson, m.fl.,
1989. Dessa beräkningar förutsätter att man med kraftiga styrmedel ersätter energiintensiv teknik med ny energisnål teknik i alla samhällssektorer.
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Ett problem med att använda priset för att åstadkomma en effektivare
elanvändning är att det råder stora skillnader i priskänslighet mellan olika
konsumenter. Eftersom de energiintensiva Företagen är priskänsliga kan
elprishöjningar få betydande effekter på deras energianvändning. Å andra
sidan medför kraftiga elprishöjningar risk för utslagning av dessa företag,
vilket om man vill upprätthålla sysselsättningen i varje fall på kort sikt är
problematiskt.
Från samhällsekonomisk synpunkt är det mindre problem med att utsätta hushållen för högre elpriser. Men de är relativt okänsliga för elprishöjningar, eftersom elkostnaderna ofta utgör en liten andel av de totala
utgifterna. Även i de fall där elkostnaden är en tung post, ex. för elvärmda småhus, är priskänsligheten ibland låg eftersom det är så stora kostnader förenade med att byta ut elvärmen.

Åtgärder för skonsammare

anpassning

För att upprätthålla regional balans och förhindra en alltför snabb strukturomvandling
när elpriserna stiger kan det finnas anledning att lindra
effekterna för den konkurrensutsatta industrin. Den är redan idag särbehandlad i energiskattesystemet. Dels betalar den en lägre elskatt än andra
konsumentkategorier.
Dels finns en skatteregel, som säger att inget företag
behöver betala mer än l,7°/0 av produktionsvärdet
i samlad energiskatt.
Åtgärder som leder till att industrin på lång sikt får betala elpriser under
marginalkostnaden har emellertid uppenbara nackdelar. Den svenska industristrukturen
skulle då komma att byggas på en felaktig ekonomisk
grund, som inte avspeglar de samhällsekonomiska kostnaderna för produktionen.
Däremot kan det finnas anledning att underlätta anpassningen tempokan bromsas samtidigt som regional arrärt. En snabb kapitalförstöring
betslöshet forhindras. Men det är långt ifrån självklart att eventuellt stöd
skall ges via elpriset. Ett alternativ kan vara subventioner som påverkar
företagens resultat oavsett produktionsteknik.
Vid regional arbetslöshet är
stöd till utvecklingen i regionerna som helhet också ett alternativ. Självfallet bör också en rörlighetsstimulerande
arbetsmarknadspolitik
vara ett
viktigt ekonomiskt-politiskt
redskap i detta sammanhang.
Diskussionen ovan är delvis tillämplig även för hushållen. Subventioner
knutna till elanvändningen innebär på lång sikt ett slöseri med elkraft. I
den mån det kan vara befogat med stöd till utsatta hushåll under en
övergående anpassningsperiod bör inte heller dessa knytas direkt till elkonsumtionen. Stöd till investeringar som syftar till att minska elanvändningen skulle möjliggöra en köpkraftomfördelning
till lägre samhällsekonomisk kostnad. l sista hand blir det dock hushållen som får bära omställningskostnaderna om full sysselsättning och jämvikt i bytesbalansen skall
kunna bibehållas.
En lagstiftning som på ett trovärdigt sätt stadgar i vilken takt kärnkraftverken skall tas ur drift skulle kunna förbättra elmarknadens funktionssätt
inte minst med tanke på de långa
genom påverkan på förväntningsbilden,
ledtiderna vid kapacitetsutbyggnad. Svårigheten att rätt förutse elefterfråReservgans utveckling ställer krav på flexibilitet i elproduktionssektorn.

273

kapaciteten måste under hela avvecklingsperioden
vara tillräckligt stor.
Ett betydande ekonomiskt värde kan finnas i en beredskap för snabb
utbyggnad av ny kapacitet vid en oväntat hög ökningstakt i efterfrågan.
I debatten hävdas ibland att anpassningen skulle underlättas om elpriserna stiger redan idag. Genom t.ex. ytterligare beskattning av elanvändningen skulle användarna få information om att elpriset kommer att stiga
till följd av kärnkraftavvecklingen.
Ett framtvingat högre pris hos kundermedför
emellertid
också
kostnader.
Företag som vid de faktiska elprona
förmår ge tillräckliga överskott, kan tvingas till förduktionskostnaderna
tida nedläggning för att de inte klarar de reglerade, högre priserna. Även de
expansiva delarna av industrin kommer att hämmas av de konstlat höga
försvåras. Inom hushållssektorn kan
priserna och strukturomvandlingen
prisnivån leda till resursslöseri i form av fel avvägda
den artificiella
sparinsatser och ett oekonomiskt utnyttjande av ersättningsbränslen.
Men det finns andra statliga åtgärder, som utan att snedvrida prissystemet, kan underlätta anpassningsprocessen,
ex. information till hushållen
Viktigast
vilka
möjligheter
till
buds.
står
är dock att tydliga
om
som
spelregler läggs fast, så att företag och hushåll kan bilda sig en klar uppfattning om den framtida elprisutvecklingen.

Om avvecklingstid

och avvecklingskostnad

Frågan om ett par kärnkraftverk skall avvecklas under 1990-talet och vilka
konsekvenser det i så fall får för samhällsekonomin har inte varit föremål
för någon särskild analys av långtidsutredningen.
Av tidigare avsnitt har
framgått att utgångspunkten för bedömningarna av 1990-talet har varit att
två kärnkraftverk stängs under perioden 1995-2000.
Konsekvenserna for samhällsekonomin av en avveckling av kärnkraftverken har emellertid belysts i flera olika studier
ex. Statens energiverk
1986, l988a, l990b Här skall kort sammanfattas slutsatserna av den
1995/96.
senaste studien, Reaktoravveckling
De samhällsekonomiska kostnaderna för att avveckla två reaktorer beräknas i studien som kostnaden för de nya alternativa kraftkällorna reducerad med kostnaderna för att driva den kärnkraft som avvecklas vidare. l
detta sammanhang har antagandet om reaktorernas teknisk-ekonomiska
belivslängd stor betydelse. l beräkningarna har avvecklingskostnaderna
räknats för 20 år, vilket bedöms vara reaktorernas kvarvarande livslängd.
Med en hög elefterfrågan, ca 150 TWh/år, beräknas de direkta kostnaderna för att avveckla 10 TWh kärnkraftsel till ca 3-5,5 miljarder kr./år,
är ett försök till värdering av utsläppen
se tabell 12.4. Miljökostnaderna
40 kr/kg kväveoxider och 25 öre/kg
kr/kg
svavel,
grundas
på
30
som
på ca 135 TWh/år beräknas
koldioxid. Vid en låg elanvändningsnivå
årskostnaden istället till ca 2,5 miljarder kr./år inkl. miljökostnaderna.
i vissa fall kan vara betyAv tabell 12.4 framgår att miljökostnadema
dande. För kol, olja och naturgas beräknas koldioxidutsläppen
motsvara
ca 85 av miljökostnaderna. De skärpta miljökraven för befintliga anläggningar i mitten av 1990-talet bidrar till att det enligt energiverket inte finns
möjlighet att klara avvecklingen utan utbyggnad av ny kraft. Statens
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Tabell 12.4 Samhällsekonomiska årskostnader under 20 år. Elefterfrågan 150
TWh/år. Olika energiförsörjningsalternativ år 1995
Miljarder kr., 1987års priser
Produktionskostnader

Miljökostnader

Totalt

Kondens:
Kol
Olja
Naturgas
Flis

2
2
2
5

2,5
2
1,5
0,5

4,5
4
3,5
5,5

Kraftvärme:
Flis
Naturgas

3,9
2,5

l
0,7

4
3,2

Källa: Statensenergiverk 1990, Reaktoravveckling 1995/96.

energiverk bedömer att ny kraft på mellan 3-17 TWh blir nödvändig
beroende på elanvändningens utveckling.
De totala samhällsekonomiska kostnaderna av att stänga två reaktorer
beräknas till ca 27-38 miljarder kr., inkl. miljökostnader nuvärde 1990,
6% ränta, 1987 års priser. De redovisade resultaten förutsätter jämvikt i
ekonomin. Eventuella anpassningskostnader har inte beräknats. Statens
energiverk bedömer dock att stängningen av två reaktorer innebär måttliga anpassningsproblem. Det är dock en slutsats som är behäftad med stor
osäkerhet och anpassningskostnadema
bedöms under ogynnsamma betingelser kunna motsvara värdet av de direkta kostnaderna.

12.6

Elsystemet

och

miljömålen

Det finns tydliga ekonomiska kopplingar mellan kämkraftavvecklingen
och de miljöpolitiska
målen vad avser utsläpp av koldioxid, kväve och
svavel. De billigaste sätten att producera
som alternativ till kärnkraft
innebär ökade utsläpp av främst koldioxid och svavel. Det talar for att
avvecklingen av kärnkraften gör det svårare att uppnå de övriga miljöpolitiska målen. Samtidigt är utsläppen av koldioxid, svavel och kväve betydande från den industri som använder mest el.
I den bedömning av den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet som
presenteras i kapitel 10 tas ingen särskild hänsyn till ambitionerna
att
minska utsläppen av koldioxid, svavel och kväve. Den diskussion som förs
i det följande baseras därför i hög grad på bilagorna 9 och 21 till Långtidsutredningen 1990 Bergman,l989
och Statens energiverk, l990a.
I tabell 12.5 redovisas beräkningar utförda för Finansdepartementets
räkning av utsläppen av svavel, kväve och koldioxid under olika antaganden om energiförsörjningen.
Beräkningarna är osäkra, särskilt när det
gäller svavel och kväve. I fortsättningen koncentreras intresset därför på
utsläppen av koldioxid.
De två alternativen bygger på en årlig tillväxt i BNP med ca 2% per år.
Uppenbarligen överstiger de beräknade utsläppen år 2000 de målsatta med
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Tabell 12.5 Beräknadeutsläpp av SOx, NOx och C01. Olika inriktningar på energiförsörjningen år 2000
Faktiska utsläpp 1985
Målsatta utsläpp 2000

SO.
273
169

N03
327
230

COzbl
65
63

Ingen avveckling

196

374

85

Två reaktorer stängs

310

390

88

a Tusen ton
b Miljoner ton
Källa: Finansdepartementet och Bergman, L., 1989, Tillväxt och miljö, bilaga 9 till
Långtidsutredningen 1990.

innebär en viss
bred marginal. Avvecklingen av två kämkraftsreaktorer
ökning av samtliga utsläpp.
kraft helst ersättas av biobränsbör nytillkommande
Ur miljösynpunkt
len. Under 1990-talet bedöms dock möjligheterna att utnyttja biobränslen
vara alltför begränsade, för att detta alternativ skall vara realistiskt Bergman, 1989. Naturgaskondens ger jämförelsevis höga utsläpp av koldioxid
samt något större kväveutsläpp. En satsning på kolkondens med avancerad rening skulle ge avsevärt högre utsläpp av svavel och koldioxid, men
ungefär lika stora kväveutsläpp som ett alternativ med biobränslen.
Vilken roll olika energislag kommer att spela i den framtida energitillförseln beror av priset på de olika energislagen samt möjligheterna att använda biobränslen. Det är troligt att naturgasen åtminstone under en överkraft, medan biobränslen på
gångstid blir en stor källa för nytillkommande
En
sikt kan överta en del av naturgasens betydelse för energiförsörjningen.
omställning av jordbruket kommer troligen att innebära lägre spannmålsodling. Det är möjligt att energiskog kan bli ett alternativ till spannmålsodling på sikt. Även inom skogsbruket beräknas en betydande potential
finnas för skogsbränslen, utan att det traditionella skogsbrukets tillgång på
vedråvara hotas Statens energiverk,

Efekterna

1989.

på BNP och strukturomvandlingen

Av tabell 12.5 framgår att utsläppen av koldioxid oavsett energiinriktning
blir betydligt högre än de målsatta. Det betyder att särskilda miljöpolitiska
åtgärder är nödvändiga om målet skall nås. Sådana åtgärder påverkar
emellertid den ekonomiska utvecklingen, bl. a. kan elpriserna förväntas
stiga kraftigt. Frågan är då i vilken utsträckning de negativa effekterna på
BNP-tillväxten kan begränsas om avkall görs på något av miljömålen.
Beräkningarna i bilaga 9 tyder på att vart och ett av miljömålen har
betydande effekter på tillväxten i BNP. Men målet för koldioxidutsläppen
har i stort sett samma effekt på BNP-tillväxten
som alla tre utsläppsmålen
tillsammans. Det är i och för sig inte förvånande. Dels följer kraftigt ökade
koldioxidutsläpp
med de idag mest lönsamma alternativen till kärnkraft.
Dels går det inte att med idag tillgänglig teknik rena koldioxidutsläpp.
i kombiBeräkningarna i bilaga 9 visar också att kämkraftavvecklingen
nation med att målet avseende koldioxid uppfylls fullt ut, leder till omfat-
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Tabell 12.6 Beräknad utveckling av BNP och elanvändning.Restriktioner på utsläpp
av koldioxid.
1985års priser
BNP år 2000
miljarder kr.

1985-2000
% per år

EL år 2000
TWh

1985-2000
°/oper år

Inga restriktioner

1234

1,9

133

0,7

Restriktioner
på C0,

1 165

1,6

95

-1,6

a Kärnkraften antas helt avvecklad till år 2000.
Källa: Bergman, L., 1989, Tillväxt och miljö, bilaga 9 till Långtidsutredningen
1990.

tande effekter på näringslivets strukturomvandling.
Särskilt hårt utsatt är
stål- och baskemisk industri, där produktionen år 2000 jämfört med 1985
års nivå beräknas uppgå till ca 57%. Effektema på produktionen iskogsindustrin dämpas något av att kostnadsökningen delvis övervältras på priset
på skogsråvara. Ändå tyder resultaten på att produktionen och därmed
sysselsättningen reduceras även i skogsindustrin.
Förutsättningarna
för utvecklingen av priset på skogsråvara är osäkra.
Det är sannolikt att ett höjt elpris i skogsindustrin leder till en minskad
efterfrågan på vedråvara. Priset på svensk skog sjunker i så fall. Vedpriserna antas i bilagan inte påverkas av ökad efterfrågan på skogsbränsle för
energiproduktion.
Beräkningarna visar vidare att verkstadsindustrin
får en kraftig ökning
Det är en förutsättning för att jämvikt skall
av export och produktion.
kunna uppnås i bytesbalansen och full sysselsättning uppnås. Helt avgörande för de redovisade resultaten är att en snabb reallöneanpassning
kommer till stånd.
Beräkningarna bygger på att motsvarande restriktioner
inte införs i
andra länder. Om så skulle ske skulle resultaten bli annorlunda. Samtidigt
finns det goda skäl att ifrågasätta ett ensidigt svenskt agerande, särskilt när
det gäller koldioxidutsläppen,
är ett globalt problem.
som

Skattereformen och miljön
Den skattereform som för närvarande diskuteras innehåller förslag till
utsläppsskatter på svavel och koldioxid. Dessutom diskuteras även en
avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.
Det är möjligt att
belysa konsekvenserna av dessa förslag med den metod som används i
bilaga
Etfektema på produktionen i ekonomin som helhet beräknas då
bli begränsade, se tabell 12.7. Det beror framförallt på att elproduktionen
enligt förslaget skall undantas från miljöskatt på koldioxid. Elproducenterna måste däremot betala eventuell svavelskatt och kväveavgift men merkostnadema därav beräknas bli marginella.
Inte heller leder skattereformen till några stora effekter på industrin.
Den energiintensiva industrin blir enligt förslaget undantagen både från
svavel- och koldioxidskatt.
Dessutom föreslås reduktion av svavelskatten
för övrig industri i vissa fall där svavel binds i produkten. Svavelskattens
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Tabell 12.7 BNP och produktion i valda sektorer år 2000. Med respektive utan
skatter på utsläppen av svaveloch koldioxid. Två kärnkraftsreaktorer stängda
Miljarder kr., 1985 års priser
BNP
Produktion år 1985
Utan skatter
Med skatter l
Med skatter 2b

921
1287
1287
1274

Skogsindustri

Stål och
baskemi

Verkstad

67,2

129,9

229,9

61,6
61,4
60,4

141,2
139,9
125,9

412,1
411,8
421,4

Anm. Dessa resultat grundas på egna beräkningar med Bergmans modell och är
därför inte direkt jämförbara med resultaten i bilaga
l Skattereformen: Energiintensiv industri och elproduktion undantagen från skatt
koldioxid. Energiintensiv industri undantagen från skatt på svavel.
Energiintensiv industri och elproduktion undantagen från skatt på koldioxid.
Svavelskatt på alla fossila bränslen.
Källa: Finansdepartementet.
effekt på den energiintensiva industrin framgår av en jämförelse mellan
fall 1 och 2 i tabell 12.7.
Beräkningar av utsläppsnivåer har också gjorts med samma metodik. De
bör särskilt när det gäller utsläpp av svavel och kväve tolkas med stor
försiktighet. Resultaten är mycket känsliga för de antaganden som gjorts
rörande kostnaderna för rening.
Tabell 12.8 Beräknade utsläppsniváersom följd av skatter på utsläppen av svaveloch
koldioxid år 2000. Två kärnkraftsreaktorer stängda
80,.

N03

C01

Faktiska utsläpp 1985
Faktiska utsläpp 1988
Målsatta utsläpp

272
199
169

327
316
230

67
63
63

Utsläpp utan skatter
Utsläpp efter skatte l
Utsläpp efter skatter 2

310
306
296

390
375
370

88
85
84

Anm. Dessa resultat grundas på egna beräkningar med Bergmans modell och är
därför inte direkt jämförbara med resultaten i bilaga
l Tusen ton.
Miljoner ton.
l Skattereformen: Energiintensiv industri och elproduktion undantagen från skatt
koldioxid. Energiintensiv industri undantagen från skatt på svavel.
Energiintensiv industri och elproduktion undantagen från skatt på koldioxid.
Svavelskatt på alla fossila bränslen.
Källor: Finansdepartementet och Bergman, L. 1989, Tillväxt och miljö, bilaga 9 till
Långtidsutredningen 1990.
I beräkningarna förutsätts en skatt på 30 kr/kg svavel och 25 öre/kg
koldioxid men ingen kväveavgift. Huvuddelen av de beräknade utsläppsminskningama är en följd av att produktionen minskar i basnäringama.
Om den energiintensiva industrin undantas från miljöskattema, ökar utsläppen betydligt mera. I beräkningarna har inte hänsyn tagits till eventuella effekter på utsläppen från transportsektorn av den föreslagna skattereformen i sin helhet, eller av andra åtgärder som diskuteras, t.ex. investeDe redovisade utsläppen kan komma att reduceras
ringar i kollektivtrafik.
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betydligt om dessa åtgärder beaktas, vilket framgår av diskussionen i
avsnitt 12.7.
Utsläppen har uppenbarligen minskat kraftigt mellan 1985 och 1988.
Enligt statens naturvårdsverk är det troligt att utsläppen även i framtiden
fortsätter att minska till följd av de skärpta utsläppskraven under senare
år. Statens naturvårdsverk och statens energiverk bedömer att utsläppen
framförallt av svavel och kväve kan minska betydligt fram till år 2015 om
energisystemet anpassas till hårdare miljökrav Statens naturvårdsverk
1990, Statens energiverk, 1989.
Det finns också andra faktorer som kan bidra till att minska miljöpåverkan. Det existerar idag en lagstiftning och en medvetenhet om miljöproblemen som i sig kan leda till att miljön förbättras. Det är dessutom
möjligt att många utsläpp inom en snar framtid belastas med avgifter eller
kommer att innehålla skärpta utsläppskrav.
att framtida miljölagstiftning
Inför hot om miljöavgifter
eller strängare regler och med en växande
miljömedvetenhet
hos konsumenter och producenter finns det idag en
strävan att ta hänsyn till miljöeffekterna vid beslut om investeringar i ny
teknik.
I och med att ansträngningarna för att minska utsläppen blivit en del av
etfektiviseringsprocessen kan utsläppen förväntas påverkas av samma faktorer som bestämmer utvecklingen av den ekonomiska produktiviteten.
Den relativt höga ekonomiska tillväxt som genereras i basscenariot i
kapitel 10, skulle medföra tendenser både till en ökning och en minskning
ökar,
av utsläppen. Utsläppen tenderar att öka eftersom produktionen
men de tenderar samtidigt att minska eftersom tillväxten betyder att ny
och utsläppssnålare teknik införs. Det finns empiriska studier som visar
att utsläppen minskade de perioder när tillväxten var hög under 1970- och
1980-talen Wibe,
1990. Under den ekonomiska nedgångsperioden
1975- 1980 minskade däremot utsläppen med en långsammare takt. Detta talar för att en hög tillväxt under l990-talet skulle kunna medföra en
fortsatt utsläppsreduktion. I en del fall kan man dock inte utesluta möjligheten att de kraftiga utsläppsreduktioner
som skett innebär att de ekonomiska och tekniska möjligheterna till ytterligare förbättringar är uttömda
för den närmaste framtiden.
Skattereformen har många andra inslag med tänkbara effekter på miljön. De stora luftutsläppen koloxider,
kväveoxider, osv. kan antas minska som följd av den ökade beskattningen av samfärdsel och energi Wibe,
1990. Samtidigt kan miljöproblem
av andra slag förväntas när konsumtionen överflyttas från ex. trafik till normala industrivaror. Sammantaget
förefaller skattereformen ändå bidra till en förbättrad miljö.

12.7

Trafiken

Ökade utsläpp från

och

miljömålen

trafiken

Det har hittills funnits ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och
trafikens ökning. De senaste årens snabba ökning av privatbilismen
är
framför allt en följd av förbättrade ekonomiska förhållanden. Bilinnehavet
har ökat med ca 3 % per år under slutet av 1980-talet.
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Efterfrågan på transporter kan förväntas öka även i framtiden. Bilinnehavet kan
ex. bedömas öka med 30% under det kommande kvartsseklet
blir av ungefär samma storleksordning som i kapitel
om reallönetillväxten
1989. Bilanvändningen förväntas öka ännu mer. En10 Transportrådet,
ligt transportrådet beräknas lastbilstrafiken öka med 15 -20 °/0fram till år
2000.
innebär ökade miljöproblem.
Utvecklingen
inom transportsektorn
Miljöpolitiska
åtgärder för att motverka de negativa effekterna diskuteras
för närvarande i flera olika sammanhang. Exempelvis är många av miljöMiljöavförslag inriktade just på transportsektorn
avgiftsutredningens
1989.
giftsutredningen,
har successivt ökat unTransportsystemets andel av luftföroreningarna
der senare år, medan utsläppen från andra källor har minskat. Vägtrafiken
svarar för ca 70% av utsläppen av kväveoxider och 30°/0 av koldioxidutsläppen. I tätorter svarar biltrafiken för ännu större andelar. Trafiksektorn
Dess
svarar också för en stor del av den svenska energiförbrukningen.
uppgår till nära 50%. I tabell 12.9
relativa andel av oljeförbrukningen
redovisas utsläppen av svavel, kväve och koldioxid
torer.

från olika samhällssek-

Tabell 12.9 Utsläpp av svaveloxider, kväveoxideroch koldioxid år 1987
Svavel

Emissioner
från

kton
Rañinaderier
Kondenskraft
Fjärrvärme
Industri
Samfärdsel
Uppvärmning
Ovrigt
Totalt

Kväveoxid
kton

Koldioxid
Mton

. 2.

. l.

42
43
14
32
5

25
28
I77
18
32

3
0,3
ll
14
20
ll
2

138
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61

Källa: Statens naturvårdsverk.
De åtgärder som vidtagits i form av t.ex. skärpta avgaskrav bedöms
medföra att vägtrafikens utsläpp av kväveoxider kan minska med 45%
1989.
under perioden 1985-2010 Miljöavgiftsutredningen,

M iljöavgzfter

och kollektivtrafik

får efekt

öka med 16% fram till år
Utan skattereformen skulle koldioxidutsläppen
1989. Om skattere2000 jämfört med år 1987 Miljöavgiftsutredningen,
formen genomförs beräknas utsläppen av koldioxid istället öka med 8%.
Utsläppen av kväveoxider beräknas däremot minska med 40% till år 2000.
Det är dock endast 4 av dessa 40°/0 som kan hänföras till miljöavgifterna.
Som tidigare nämnts betyder de skärpta avgaskraven kraftigt minskade
kväveutsläpp. De beräknade utsläppsminskningarna
av koldioxid är därskattereformen.
föreslagna
effekt
den
emot främst en
av
beror i hög grad av tillgången på
Effekten av att införa miljöavgifter
förefaller dock kräva
alternativa transporter. En utbyggd kollektivtrafik
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stora investeringar. Inom ramen för miljöavgiftsutredningen
bedöms behovet av ökade investeringar i kollektivtrafik
i storstäderna till minst 1
miljard kr. per år fram till sekelskiftet, samt för ett konkurrenskraftigt
järnvägsnät till 2,5 miljarder kr. per år Miljöavgiftsutredningen,
1989.
Effekterna på transporterna av de beräknade investeringarna i kombination med skattereformen kan enligt transportrådet leda till att kollektivtrafiken ökar med ca 50% medan privatbilismen
minskar något fram till år
2000, se tabell 12.10. Dessutom beräknas en hel del transporter ske med
järnväg och sjöfart istället för med bil som idag.
Tabell 12.10 Effekter på persontransporterav skattereform och ökat utbud av kollektivtrañk
Tillväxt i procent jämfört med utgångsåret
Färdmedel

Personbil
Kollektivtrafik
Ovrigt

19851987

10
- 2
- 4

19871989

7
2
- 2

1987-2000
Bas

Inklusive
skattereform

Inklusive
skattereform
+ ökat utbud
av kollektivtrafik

16
28
- 4

3
34
- 2

-l
54
- 2

Källa: Miljöavgiftsutredningen, SOU 1989:83.

De bedömningar som transportrådet gjort bygger på att det blir mycket
dyrare att använda bil. Mot denna bakgrund görs en försiktig
prognos för
genomsnittlig årlig körsträcka i framtiden. Däremot har någon avsevärd
minskning av bilinnehavets ökningstakt inte förutsatts.
Det är dock en kontroversiell
bedömning. I bilaga 16 till Långtidsutredningen 1990 Snickars, 1990 antas kvävereduktionen till följd
av de
skärpta avgaskraven stanna på 7% jämfört med 1980, istället för de 30%
som utsläppsmålet anger för 1995. Mot denna bakgrund argumenteras för
att det är rimligare att anta att utsläppsmålet för kväve kan nås först till
sekelskiftet. Dessutom anser bilageförfattaren att det krävs fler åtgärder än
avgiftssystem och investeringar i kollektivtrafik
för att begränsa utsläppen
och biltrafiken
i den riktning som transportrådet anger. Som exempel
nämns krav på en snabbare teknikutveckling
inom fordonsområdet, samt
åtgärder för att reducera behoven av transporter.
Mot bakgrund av det historiskt starka sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och ökade transporter, finns risk för att behovet
av transporter
kommer att öka snabbare än vad transportrådet räknar med. I
en sådan
situation kan starkare styrmedel i kombination med utbyggd kollektivtrafik krävas om de av riksdagen uppställda målen för främst kväve,
men
även koldioxid skall kunna uppfyllas.
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12.8

De

stabiliseringspolitiska

problemen

i kombination med åtgärder för att uppfylla
Att en kärnkraftavveckling
för den
innebär påtagligt ökade omställningsproblem
utsläppsmålen
svenska ekonomin har redan framgått. Men hittills har diskussionen om
och övriga miljöåtgärder utgått
konsekvenserna av kämkraftavveckling
från förutsättningen att ekonomin kan anpassa sig till nya prisrelationer
utan större störningar - att det är möjligt att upprätthålla en full sysselsättning samtidigt med balans i utrikesbetalningama.
Det är lätt att peka på faktorer som kan medföra att anpassningen av
ekonomin inte går så smärtfritt som förutsatts i tidigare avsnitt:
Inflationsrisker:
Utrymmet för att öka den privata konsumtionen inom
de yrkesverksamma åldersgrupperna är begränsat även när anpassningen
störningar minskar det ytterligare.
fungerar väl. Vid stabiliseringspolitiska
för
prisspiral, som gör det svårare att
riskerna
löneoch
ökar
Därmed
en
upprätthålla industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det hotar i
sin tur den fulla sysselsättningen. Inflationsrisken torde bli särskilt stor om
genomförs under en kort period.
omfattande anläggningsinvesteringar
industrin: Med högre bränsleimport
Krav på den utlandskonkurrerande
följer ökade krav på produktion inom exportindustrin och den importkonSom tidigare framhållits kan en
kurrerande hemmamarknadsindustrin.
realiseras endast om kostnadsläget trots elprissådan produktionsökning
höjningar förbättras i förhållande till de utländska konkurrenterna. Om
snabbt, blir det
inte en sådan förändring kan åstadkommas tillräckligt
svårt att upprätthålla den nödvändiga investeringsnivån i näringslivet.
Krav på arbetskraftens omställning: För att de tidigare redovisade bedömningarna av utvecklingen skall kunna realiseras, förutsätts en betydande omfördelning
av arbetskraft från basindustrierna till framförallt
verkstadsindustrin.
Omställningar av denna typ ställer krav på både yrkesmässig och geografisk rörlighet hos arbetskraften.
Effekterna kan också komma att förstärka varandra. Om en löne- och
för näringslivet och brisprisspiral samverkar med sänkt konkurrenskraft
tande anpassningsförmåga i ekonomin, kan de ekonomiska effekterna av
i kombination med övriga miljömål bli väsentligt
kärnkraftavvecklingen
större än tidigare redovisade beräkningar visar. De kostnader för samhället som uppkommer vid trögheter i omställningsprocessen och under en
anpassning utanför jämvikt, är emellertid mycket svåra att kvantifiera.
effekterna blir är
Avgörande för hur stora de stabiliseringspolitiska
Hushållen måste på ett eller annat sätt
främst löne- och prisbildningen.
och utsläppsrestbära de kostnader som följer med kärnkraftavvecklingen
i
i
takt
omställningen
sker
sådan
riktionerna. Endast om
att hushållen
en
undvikas.
anpassningsproblem
En smidig
den
kan
är beredda att acceptera
omställningsprocess förutsätter också att kostnaderna framgår klart. Betydande risker är förenade med en omställningsstrategi
som innebär att
effekterna på hushållen lindras eller skjuts upp med subventioner eller via
lägre elpris.
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12.9

Sammanfattning

och

slutsatser

Sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen och miljön har blivit allt
tydligare. De ekonomiska aktiviteterna medför betydande skador på natuär också globala.
ren och människors hälsa. Miljöproblemen
En omställning av ex. energi- och transportsystemen i industriländema
framstår på sikt som ofrånkomlig. Samtidigt kan miljöpolitiska
beslut ha
en avgörande inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Kämkraften
måste avvecklas och utsläppen av koldioxid,
svavel och kväve måste
begränsas i en takt som gör att påfrestningarna på ekonomin inte blir för
stora. En svag ekonomisk utveckling kan äventyra omställningsprocessen.
Det finns faktorer som talar för att miljöförstöringen
kan avta under
l990-talet.
Strukturomvandlingen
leder till snabb tillväxt
i relativt
miljövänliga verksamheter som tjänstesektom och den kunskapsintensiva
industrin. Samtidigt minskar troligen tillväxten i näringar som generekan minska
rar stora utsläpp. Även en omläggning av jordbrukspolitiken
belastningen på miljön. Skattereformen och skärpta utsläppskrav kan förfrån biltrafiken inte ökar i samma
väntas bidra till att luftföroreningama
takt som tidigare.
De ekonomiska konsekvenserna av att avveckla två kärnkraftverk under
1990-talet bedöms bli begränsade så länge ekonomins anpassningsförmåga
är så god att full sysselsättning och balans i utrikesbetalningama
kan
upprätthållas. En förutsättning är att lönerna omedelbart anpassar sig så
att full sysselsättning hela tiden kan upprätthållas. Det förefaller mindre
realistiskt mot bakgrund av de problem med pris- och lönebildningen, som
präglat svensk ekonomi under de senaste decennierna. Därför torde i
praktiken situationen bli betydligt mer bekymmersam.
Åtgärder för att fullt ut nå det av riksdagen fastlagda målet avseende
utsläpp av koldioxid skulle, i kombination
med kärnkraftavvecklingen,
leda till kraftigt minskad produktion och sysselsättning främst i stål- och
baskemisk industri samt skogsindustri. Om liknande åtgärder vidtas i
blir effekterna mindre än om Sverige
svenskt näringslivs konkurrentländer
ensidigt försöker uppnå koldioxidmålet.
Koldioxidmålet
är ett bra exempel på miljöproblemens globala karaktär.
Svenska begränsningar av koldioxidutsläpp
kan t.o. m. medföra ökade
globala utsläpp om svensk industri drivs utomlands. På detta område
liksom på många andra
krävs därför
den svenska miljöpolitiken
- att
inriktning
sådan
att den ger ett bidrag till det internationella
ges en
miljöarbetet.
Investeringar i kollektivtrafik
i kombination med den föreslagna skattereformen kan begränsa tillväxten i privatbilismen
och därmed tillsaminförda
med
reningssystem
leda
till
minskade
koldioxid- och
etc.
mans
kväveutsläpp från trafiken.
Kostnaderna för kärnkraftavvecklingen
beror i hög grad av förvarningstiderna och tidsutrymmet
for omställningen. Om inte priser och löner
anpassar sig när elpriserna stiger och företagen utsätts för högre miljöavgifkan den fulla sysselsättningen hotas. Omter eller utsläppsrestriktioner
ställningskostnadema
kan då bli mycket höga. Viktigt är att tydliga spelregler läggs fast, så att företag och hushåll kan bilda sig en klar uppfattning
om den framtida elprisutvecklingen.
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Omställningskostnaderna
måste till slut betalas av hushållen i form av
minskat privat konsumtionsutrymme.
Det är därför viktigt att miljöåtgärder genomförs i en takt som hushållen kan acceptera och att hushållen har
Om så inte är fallet
en klar bild av de verkliga omställningskostnaderna.
t.ex. genom att all elanvändning subventioneras - kan omställningsprocessen komma att drivas alltför fort. Det kan äventyra den framtida
ekonomiska utvecklingen och därmed hota också arbetet med att förbättra
miljön.
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13

13.1

Näringslivets

strukturomvandling

Inledning

I detta kapitel beskrivs och diskuteras näringslivets långsiktiga strukturomvandling. Det sker mot bakgrund i första hand av analysen i kapitel 10,
ll och 12.
i
l det första avsnittet, 13.2 behandlas näringslivets strukturomvandling
ett historiskt perspektiv. Därefter redogörs i avsnitt 13.3 for utredningens
bedömningar av utvecklingen under l990-talet. Det är här fråga om en
mer detaljerad branschanalys än i kapitel 10.
I de efterföljande avsnitten, 13.4 och 13.5 diskuteras två områden av
nämligen utbildningssystespeciell betydelse för strukturomvandlingen
infrastrukturen
utvecklingen
på
transport- och kommunikamet, samt
av
tionsområdet.
Strukturomvandlingen
kommer under 1990-talet att få betydande regionala konsekvenser. I avsnitt 13.6 behandlas denna aspekt. Avslutningsvis
sammanfattas diskussionen och formuleras några utgångspunkter för en
näringspolitisk strategi för l990-talet.

13.2

Näringslivets

långsiktiga

utveckling

Svenskt näringsliv har vuxit snabbt under de senaste 100 åren. Industrisektoms andel av sysselsättning och produktion har ökat. Industrins produktion växte under samma tid dubbelt så fort som BNP eller med i
genomsnitt 4,5 °/0 per år. Denna utveckling har varit avgörande for det
svenska välståndet och den förhållandevis snabba ekonomiska utveckling
som Sverige genomgått, se diagram 13.1. Bakom utvecklingen ligger en
framgångsrik export av svenska råvaror samt tekniska innovationer som
har kunnat utnyttjats kommersiellt.
Under perioden fram till andra världskriget var det stora variationer
omkring den trendmässigt snabba tillväxten i industriproduktionen.
Två
perioder med omfattande industrikriser och strukturomvandling
kan noteras - deflationskrisen som följde på första världskriget och depressionen i
början av l930-talet. Vid dessa två tillfällen slogs stora delar av den
svenska industrin ut. Samtidigt skedde, ur ett tillbakablickande
perspektiv, en betydande förnyelse.
Efter andra världskriget fortsatta den snabba industritillväxten
men nu
med ett betydligt jämnare förlopp. Förutsättningarna
var mycket gynnsamma. Efterfrågan var stark och svensk basindustri, järnmalm, stål- och
skogsprodukter, kunde expandera kraftigt. Tillväxten var i hög grad exportledd.
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Diagram 13.1 BNP och industriproduktion 1861-1988
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Källa: Krantz, O. m. fl. 1975 och nationalräkenskaperna.
Under denna period förändrades också den svenska industrins struktur
snabbt. Omedelbart efter kriget var det huvudsakligen de råvaruproducerande sektorerna som expanderade. Så småningom kom produktionen att
allt mer inriktas på förädlade produkter. De kunskapsintensiva branscherna växte snabbt samtidigt som förädlingsgraden inom den kapitalintensiva, huvudsakligen råvarubaserade, industrin ökade. Svensk industri blev
Dessutom blev de svenska industriföretagen,
nu mer konkurrensutsatt.
mindre beroende av hemmamarknaden
och främst då verkstadsindustrin,
vid val av lokalisering. Kontinuerligt
skedde också en omvandling och
förnyelse inom de olika industribranscherna.
Olönsamma företag och
arbetsställen slogs ut. En av drivkrafterna i strukturomvandlingen
var den
solidariska lönepolitiken.
Den innebar ett successivt förverkligande av
principen om lika lön för lika arbete oavsett företag eller bransch och så
småningom också låglönesatsningar. Sammantaget innebar detta en kostnadspress på olönsamma företag som drev på omvandlingen av näringslivet.
lndustrisysselsättningen
steg snabbt under 1950- och l960-talen och
nådde en topp med en miljon sysselsatta vid mitten av l960-talet. Därefter
har sysselsättningen sjunkit, se diagram 13.2. Under de senaste 25 åren har
sysselsättningsökningen framför allt ägt rum i tjänstenäringarna och i den
offentliga sektorn. Expansionen av tjänstenäringarna är delvis en följd av
klassats om till tjänsteproduktion.
att verksamheter inom industrin
Knappt 200000 jobb har försvunnit inom industrin framför allt under
1970-talets senare hälft. Kontraktionen
av vissa arbetsintensiva sektorer,
ex. tekoindustrin, startade dock betydligt tidigare.
Om man betraktar efterkrigstidens industriella utveckling på aggregerad
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Diagram 13.2 Antal sysselsattafördeladepå olika verksamheterår 1960och år 1988
FW

Tillverkning
industri

Offentliga
fönster

Offentliga
fönster

Procent
Källa: Statistiska centralbyrån.
Tabell 13.1 Produktionstillväxt och andel av totalt ñrädlingsvärde i varuproducerande branscher 1970-1987
1980ârs priser
Bransch
Kapitalintensiv sektor
Gruvor
Massaoch papper
Baskemisk- och plastind.
Rañinaderier
Järn- och stálverk
Dryckesvaruind. m.m.
Kunskapsintensiv sektor
Maskinind
Elektroind
Transportmedelsind
Varv
lnstrumentvaruind.
Annan kemisk ind.

Andel 1970
Procent

Totalt
3 Exklusive sågverk.
Källa: Finansdepartementet.

Andel 1987
Procent
m
-

a

h

g

I

Arbetsintensiv sektor
Konkurrensutsatt livsmedelsind
Sågverkm. m.
Träñberind. m. m.
Gummivaror
Plastvaror
Metallvaror
Textil- och konfektionsind.
Annan tillverkningsind.
Skyddad sektor
Skyddad livsmedelsind.
Trävaruind.
Grafisk ind
Jord- och stenvaruind.
Jord- och skogsbruk samt fiske
Byggnadsind.

Tillväxttakt
Procent per år

l

b
l

N
.g o

I
-

3 o
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nivå framstår den i ett historiskt perspektiv som exceptionell. Denna
utveckling bröts plötsligt i början på l970-talet. Därefter följde en lång
stagnationsperiod som växlade över i en viss expansion under 1980-talets
senare del. Stagnationen under 1970-talet och början av 1980-talet är den
längsta sedan Sverige industrialiserades i slutet på förra seklet.
Bakom bilden av en allmän industrikris döljer sig en branschutveckling
som är något mer mångfacetterad. I tabell 13.1 redovisas produktionstillväxten mellan år 1970 och 1987 för de varuproducerande branscherna
enligt långtidsutredningens sektorindelning. Varven och tekoindustrin var
de branscher som drabbades kraftigast under denna period. För delar av
den kunskapsintensiva industrin blev stagnationen relativt kortvarig och
redan i slutet av 1970-talet fortsatte den snabba tillväxten. Uppsvinget
byggde då i hög grad på en gynnsam exportutveckling.
Andra branscher
fick ett uppsving först i samband med devalveringarna 1981 och 1982. Det
gällde inte minst de råvarubaserade industrisektorerna.
Den snabba tillväxten under 1980-talet har sin bakgrund i en kraftig
vinstuppgång efter devalveringarna i början på decenniet. De bröt en
mycket långvarig trend med allt sämre vinstutveckling i svensk industri, se
diagram 13.3. Den genomsnittliga vinstnivå som uppmätts under 1980talet ligger i nivå med vinstnivån i mitten på l960-talet. Detta har varit
avgörande för den snabba ökning av industriinvesteringarna
som skett i
takt med att kapacitetstak har nåtts inom industrins olika delar.

Diagram 13.3 Driftsöverskott i svensk industri 1963-1987.
Procent
25 - .......................................................................................
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Anm. Nettoöverskott i procent av saluvärden. Femårsmedelvärden.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.
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13.3

Förnyelse

under

1990-talet

Även 1990-talet kommer att medföra
en betydande strukturomvandling
av näringslivet. I det avseendet kommer inte det närmaste decenniet att på
ett avgörande sätt skilja sig från utvecklingen tidigare. Strukturomvandlingen är en naturlig del i en livskraftig ekonomi. De faktorer
som man
idag kan förutse kommer att ha betydelse för det svenska näringslivets
Förändring de närmaste 10 åren har diskuterats i de tidigare kapitlen. Det
gäller framför allt den fortsatta intemationaliseringen
samt miljö- och
energipolitikens utformning.
1 detta avsnitt diskuteras näringslivets utveckling under 1990-talet,
som
bilden träder fram i det basscenario som presenterades i kapitel 10. Analysen av delbranschernas utveckling bygger bl.a. på statens industriverks
bilagor till Långtidsutredningen
Statens industriverk,
1990a, 1990b,
samt egna beräkningar.

Ny industriell

bas

Näringslivets totala andel av BNP ökar i det basscenario som presenterades i kapitel 10 medan den offentliga sektorns andel minskar fram till âr
2000, se tabell 13.2. Både de renodlade industrisektorerna
och tjänstenäringarna bedöms växa snabbare än ekonomin i sin helhet. Den industriella
basen förstärks således.
Bilden blir dock en annan om man betraktar sysselsättningens fördelning. sysselsättningen bedöms växa med 0,34 % per år för näringslivet
bedöms dock fortsom helhet under 1990-talet. Industrisysselsättningen
sätta att minska. Däremot beräknas sysselsättningen i tjänstenäringarna
växa. Tjänstesektorns dominerande ställning vad gäller sysselsättningen
förstärks således.

Tabell 13.2 Produktion och sysselsättningår 1988 och år 2000
Procentuella andelar
Sektor
Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Skyddad produktion

Produktion
1988
2000

Sysselsättning
1988
2000

5,1

4,2

3,3

2,5

5,4

5,2

5,8

4,7

9,2
15,1

11,9
15,0

8,8
15,8

9,2
13,5

Summa varuproduktion

34,8

36,4

33,8

30,0

Bostäder och energi
Privata tjänster

13,8
29,2

12,1
30,5

3,4
34,8

3,0
36,2

Näringslivet totalt

77,8

79,0

72,0

69,2

Offentlig sektor
Totalt
Källa: Finansdepartementet.

10

10-0264

22,2

21,0

28,0

30,8

100,00

100,00

100,00

100,00
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delen av industrin bedöms få den snabbaste
Den konkurrensutsatta
tillväxten. Den bild som tecknas vid en balanserad utveckling innebär att
den konkurrensutsatta industrisektom ökar sin andel av BNP till 21,3 °/0. I
i denna del av ekonomin beräknas
och med att produktivitetsutvecklingen
snabb kommer dess sysselsättning att minska. Den
bli förhållandevis
sjunker till 16,4 °/0av Sveriges totala sysselsättning år 2000.
Förutsättningarna för näringslivets utveckling under 1990-talet varierar.
Faktorintensitet, de relativa faktorprisemas utveckling samt beroendet av
utrikeshandel är några av de faktorer som påverkar sektoremas utveckling.
och proI tabellerna 13.3 till 13.5 redovisas sysselsättning, produktivitet
duktionsvolym för näringslivets olika delar.
är faktorprisemas utveckEn viktig drivkraft i strukturomvandlingen
ling. Analysen i kapitel 10 har lagts upp så att tre olika produktionsfaktorer
används; hög- och lågutbildad arbetskraft samt realkapital. Efterfrågan
avgör hur löner och kapitaloch utbud på de olika produktionsfaktorema
kostnad förändras till år 2000. Det är värt att notera att den outbildade
den snabbaste lönestegringen under 1990-ta1et, se
arbetskraften bedöms
sid 302.

Problem för kapitalintensiv

industri

sektorn består av Sveriges traditionella basindustriDen kapitalintensiva
er; gruvor, järn- och stålindustri samt massa- och pappersindustri. Dessutom ingår en stor del av den kemiska industrin. Den utgör ca 20%
sektorns totala forädlingsvärde.
Ur sysselsättav den kapitalintensiva
ningssynpunkt är järn och stål samt massa- och pappersindustri de två
delsektorer som är betydelsefullast, se tabell 13.6.
industrin framUtvecklingen under 1990-talet för den kapitalintensiva
går av tabellerna 13.2 - 13.6. Sektom bedöms växa betydligt långsammare än under 1980-talet. Under 1990-talet förväntas arbetskraftens produktivitet växa i en långsammare takt, framför allt jämfört med perioden efter

Tabell 13.3 Arbetskraftens produktivitet sektorvis 1974-2000
Årlig procentuell förändring
Sektor

19741987

19821987

19882000

2,5

5,1

2,1

Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Skyddad produktion
Bostäder och energi
Tjänster

1,8

2,0

3,0

2,5
2,6
0,8
1,1

4,0
2,3
1,0
1,1

3,1
2,6
1,2
1,3

Näringslivet totalt

1,8

2,0

1,8

Anm. Produktiviteten sektorvis har beräknats inkl. nationalräkenskapemas statistiska restpost för sysselsättningen.
Källa: Finansdepartementet.
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Tabell 13.4 Antal arbetadetimmar sektorvis 1974-2000
Årlig procentuell förändring
Sektor
Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Skyddad produktion
Bostäder och energi
Privata tjänster
Näringslivet totalt

19741987

1982l 987

-2,3

- 1,6

-1,9

0,5

-0,6
- I,6
1,7
0,9
-0,3

19882000
- 1,6
-1,0

0,8
-0,8
1,9
2,1

1,1
-0,6
-0,2
1,1

0,9

0,4

Offentlig sektor

2,3

1,2

1,6

Totalt

0,3

1,2

0,7

19741987

19821987

19882000

0,2

3,4

0,5

2,5

1,9

1,9
0,9
2,5
1,9

4,9
1,5
3,0
3,2

4,3
2,0
1,0
2,4

1,5

3,0

2,2

3,1
0,l

2,0
-0,8

1,9
0,7

2,4

1,3

1,6

Källa: Finansdepartementet.
Tabell 13.5 Produktionen sektorvis 1974-2000
Årlig procentuell förändring
Sektor
Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Skyddad produktion
Bostäderoch energi
Tjänster
Näringslivet totalt
Kommuner
Staten
Totalt

-0,2

Källa: Finansdepartementet.

1982. Produktivitetens tillväxt uppskattas till 2,1 % per år. Vid början
av
1980-talet fanns outnyttjad kapacitet i den kapitalintensiva sektorns viktigaste branscher. Det var därför naturligt att sektorn fick en snabb produktivitetstillväxt
när produktion och kapacitetsutnyttjande
ökade till följd av
att efterfrågan sköt fart efter år 1982. I dag är kapacitetsutnyttjandet
högt
och man kan därför inte förvänta sig samman snabba produktivitetstillväxt under l990-talet. Eftersom den tekniska utvecklingen i denna sektor
kan förväntas bli mer inriktad på energisnåla och rena tillverkningsprocesser torde den tekniska utvecklingens bidrag till arbetsproduktivitetens
utveckling bli mindre än tidigare.
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Tabell 13.6 Kapitalintensiv industri 1987 - 2000
1987

Årlig procentuell
Förändring 1988- 2000

Förädlings- Antal arb.
värde
timmar
Förädlings- Arb.
Milj. timmar värde
Mdr. kr.
timmar
Gruvor
Massa-och papperet-sind.
Baskemisk-och plastind.
Raffmaderier
Jäm- och stålverk
Dryckesvaruind. m.m.
Totalt

3,5
14,8
8,7
1,5
10,7
3,2

17,0
60,9
28,3
6,4
68,4
11,1

-0,6
1,7
0,0
1,3
-0,6
-0,2

-2,3
-0,5
-2,l
0,6
-2,7
-0,3

42,3

192,0

0,5

- 1,6

Källa: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Den kapitalintensiva sektorn beräknas växa med 0,5 % under 1990-talet
medan sysselsättningen förväntas sjunka med 1,6 %. Förutom en långsam
till detta.
bidrar höjda elpriser och miljöavgifter
produktivitetstillväxt
Prisökningama på världsmarknaden bedöms också bli låga, vilket begränsar utrymmet för prisökningar. Följden beräknas bli en pressad lönsamhet
och lägre investeringar. Det medför på sikt en sjunkande produktion, i
första hand inom gruvindustrin samt järn- och stålindustrin.
l gruvindustrin har sedan 1970-talets början antalet arbetsställen halvehar inte varit lika omfattande men år
rats. Nedgången i produktionsvolym
1987 producerades ändå endast ca 75 °/oav den volym som producerades i
början av l970-talet. Investeringarna och prospekteringen har också sjunbedöms få en svag
kit kraftigt under 1970- och l980-talen. Gruvindustrin
beräknas sjunka med
utveckling under 1990-talet. Produktionsvolymen
0,7 % per år. sysselsättningen beräknas sjunka med drygt 2 °/oper år.
Järn- och stå/industrin har omstrukturerats kraftigt sedan slutet på 1970talet. Överkapacitet har reducerats inte bara i Sverige utan även i övriga
Västeuropa och NordamerikaÅ En förskjutning av produktionskapacitet
NIC-länderna.
har också skett till u-ländema och då speciellt de s.
Denna utveckling förväntas fortsätta. Järn- och stålindustrin är elintensiv
vilket gör den
och förorsakar utsläpp med negativa miljökonsekvenser,
Under 1990-talet beräknas
känslig för elprishöjningar och miljöavgifter.
produktion och sysselsättning inom järn- och stålindustrin sjunka, vilket
är ett trendbrott jämfört med 1980-talet.
Massa- och pappersindustrin har haft en mycket snabb ökning av produktion och export bl. a. till följd av de svenska devalveringarna i början
Branav 1980-talet och den långvariga internationella högkonjunkturen.
schen har förändrats ägarmässigt och domineras idag av tre företag som är
bland de 15 största i världen. Även denna bransch är elintensiv och
fortfarande miljöförstörande
utsläpp
förbättringar
orsakar
- trots stora
i luft och vatten. Den kommer därför att påverkas av en omläggning av
De kostnadsökningar som blir följden behöver
energi- och miljöpolitiken.
emellertid inte bli lika allvarliga som för järn- och stålindustrin eftersom
det bedöms vara möjligt att vältra över en del av kostnadsökningen bakåt
på rotprisema. Kalkylema för 1990-talet pekar på en viss volymmässig
tillväxt. Den beräknas dock inte vara tillräckligt stor för att sysselsättningen skall vara oförändrad.
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industrin i Sverige har byggts upp kring närhet till
Den kapitalintensiva
för råvaror sjunkit i förhålråvaran. I takt med att transportkostnaderna
lande till fárdigvaror spelar råvarulokaliseringen
en allt mindre roll. Interför
nationellt sett låga elpriser har också varit en klar konkurrensfördel
denna mycket elintensiva industri. Under 1990-talet kommer de svenska
elpriserna att höjas. Den kapitalintensiva industrin kan därför inte i framtiden basera sin verksamhet på billiga elpriser Sverige.
Det är knappast rik tillgång på kapital som historiskt givit den kapitalintensiva industrin dess framträdande plats i svenskt näringsliv. Dessutom
medför den ökade internationaliseringen
att denav kapitalmarknaderna
en allt mindre betydelse.
na faktor kommer att
Den kapitalintensiva sektorn har ett stort behov av väl utbildad arbetskraft, även om dess andel är liten jämfört med andra sektorers. God
tillgång på högutbildad arbetskraft kan därför spela en viss roll för denna
industri under 1990-talet.
En faktor som haft betydelse för den historiskt sett framgångsrika utvecklingen inom den kapitalintensiva
sektorn är den marknadsposition
skaffat
sig
lopp. De svenska företagens
företag
under
årens
svenska
som
relativa storlek har varit en förutsättning för en sådan utveckling. Denna
faktor är dock inte kopplad till Sverige som industrination utan istället till
det specifika företaget. I takt med att svenska företag blir allt mer internationaliserade får denna faktor därmed allt mindre betydelse för svensk
ekonomi.

Kunskapsintensiv

industri

allt viktigare

Den kunskapsintensiva industrin bedöms expandera snabbast under 1990talet. Enligt basscenariot kommer denna sektor att växa med i genomsnitt
bedöms Öka relativt
4,3 °/0 fram till år 2000. Världsmarknadsprisema
den snabbaste produktivitetstillväxmycket och sektorn bedöms också
industrin är idag den av de
ten, 3,0
per âr. Den kunskapsintensiva
konkurrensutsatta
sektorerna med störst sysselsättning. sysselsättningen
beräknas också öka med ca 1,1 °/0per år under 1990-talet.
Den kunskapsintensiva industrin domineras av tre branscher, se tabell
13.7; maskinindustri, elektroindustri och transportmedelsindustri.
Tabell 13.7Kunskapsintensivindustri 1987 - 2000
1987

Årlig procentuell
förändring 1988- 2000

Förädlings- Antal arb.
timmar
Förädlings- Arb.
värde
Milj. timmar värde
timmar
Mdr. kr.
Maskinind.
Elektroind.
Transportmedelsind.
Varv
lnstrumentind.
Annan kemisk ind.

24,7
15,7
28,4
1,6
3,2
9,4

180,3
117,1
158,3
13,4
23,4
37,3

6,5
4,0
2,6
-2,7
5,1
3,5

2,3
1,1
0,3
-4,2
1,8
-0,4

Totalt

82 9

529,9

4,3

11

Källa: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
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Maskinindustrin
är huvudsakligen inriktad på investeringsvaror för industi och kontor. Nedgången i industriell verksamhet i Sverige medförde
att denna bransch stagnerade från mitten på 1970-ta1et till 1980-talets
utvecklingen spelade också en viktig
början. Den svaga internationella
har en mycket hög exportandel. Efter 1982
roll, eftersom maskinindustrin
och sysselsättning.
har branschen expanderat, både i produktionsvolym
Historiskt har maskinindustrin varit specialiserad på investeringsvaror till
råvarusektorn och den råvarubaserade industrin. En påtaglig strukturomvandling mot andra produkter och kundkategorier har dock skett.
Under 1990-talet beräknas efterfrågan på denna sektors produkter vara
En ökad industrimycket stor i såväl Sverige som på exportmarknaderna.
inom EG-området kan få betydande positiva effekter. I
ell aktivitet
maskinindustrin
har stora resurser under de senaste åren lagts på forskning. Dessa satsningar kan komma att leda till betydande produktionsökberäknas få den
ningar under det närmaste decenniet. Maskinindustrin
6,5 %, under 1990snabbaste tillväxten av samtliga industribranscher,
talet. Den beräknas också bli den sysselsättningsmässigt största branschen
inom den kunskapsintensiva sektorn.
Elektroindustrin
är en av de mest expansiva branscherna i svenskt
har fördubblats under 1970- och 1980näringsliv. Dess produktionsvolym
har också varit snabb speciellt inom elektroniktalen. Produktförnyelsen
sjönk därökade under l970-talet
industrin. Sysselättningen
- som
inom denna sektor
emot under 1980-talet. Hälften av förädlingsvärdet
utgörs av teleprodukter med Ericsson som den dominerande producenten.
Andra viktiga delbranscher är elmotorer, elektroniska komponenter och
datorer samt hushållskapitalvaror.
Utvecklingen inom EG-området och Sveriges anpassning till den gemenen stor betydelse för denna bransch. En
samma marknaden bedöms
liberalisering av de nationella marknaderna på bl. a. teleområdet kan öppväxa med 4 °/0
na nya möjligheter. Sammantaget beräknas elektroindustrin
Även sysselsättningen beräknas öka.
under
l990-talet.
år
per
Transportmedelsindustrin
är idag den största branschen inom den kunskapsintensiva sektorn vad gäller produktionsvolym.
Den domineras till
dvs. Volvo och Saab. Av återstoden utgörs större
80 % av bilindustrin,
Transportmedelsbranschen
har exdelen av Saabzs flygplanstillverkning.
panderat snabbt under l980-talet. Även investeringarna har ökat.
Kapaciteten bland personbilstillverkare
runt om i världen har vuxit de
sviktande
efterfrågan
på de flesta marknaMot
bakgrund
åren.
senaste
av
der utom Västeuropa kommer konkurrensen säkerligen att skärpas. Beräkpekar på en produktionsökning
på
ningarna för transportmedelsindustrin
l990-talet.
sysselsättningsökning
under
°/0och
2,6
en svag
ca
Den kunskapsintensiva industrin har under hela 1970- och 1980-talen
varit den snabbast växande industrisektorn. De goda omvärldsbetingelserna med en snabb efterfrågetillväxt gör att denna industri även under 1990talet bedöms komma att utgöra motorn i svensk industri. Sverige har i
jämförelse med många andra utvecklade länder en förhållandevis jämn
lönestruktur för olika typer av utbildad arbetskraft. Den har givit de
företagen kostnadsfördelar gentemot utländska konkunskapsintensiva
kurrenter.
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Inom den kunskapsintensiva sektorn finns många mycket stora svenska
industriföretag. De har genom att utnyttja stordriftsfördelar
kunnat bibehålla eller
En annan
o. m. förstärka sin internationella konkurrenskraft.
faktor som utnyttjats har varit produktdifferentiering
baserad på FoUinsatser. En del företag inom denna sektor har genomfört mycket stora
FoU-investeringar
under 1970- och l980-talen.
Sverige har haft en exceptionellt snabb tillväxt i det privata näringslivets
FoU-intensitet
under 1970- och 1980-talen, se diagram 13.4. Under mer
än ett decennium har Sverige haft ett av världens mest forskningsintensiva
näringsliv. Något teknologiskt språng som satt spår i näringslivets produktionsstruktur och utrikeshandel har dock inte märkts. Sverige skulle vid en
för OECD normal utväxling av FoU-investeringar
haft en högteknologiandel i exporten på mellan 25 % och 30 °/oOhlsson 1990. Istället utgjorde andelen endast 12 % vid mitten på l980-talet.
De FoU-intensiva företagen i Sverige, eller de högteknologiska, är en del
av den kunskapsintensiva sektorn och då framför allt av den elektronikbaserade industrin. Företag med en hög FoU-andel har haft en bättre volymtillväxt än företag med lägre FoU-satsningar Statens industriverk, l990a.
De FoU-intensiva företagen har också haft en snabbare produktivitetstillväxt. På aggregerad nivå har dock inte några betydande effekter kunna
konstateras. Några förklaringar till detta är att i svenska storföretag försörjer Sverige-lokaliserad FoU en betydande utländsk produktionsbas.
Diagram 13.4 Sambandet mellan industriländernas FoU-intensitet i industrin och
andel högteknologi i exporten.
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Källa: Ohlsson 1990, Kunskapsbildning för strukturell förnyelse, bilagan 13 till
Långtidsutredningen 1990.
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Arbetskraftsintensiv

industri

växer långsamt

Den arbetskraftsintensiva
industrin svarar för ca 15 °/0av den totala varuproduktionen,
se tabell 13.2. Sektom bedöms växa långsammare under
1990-talet än näringslivet i sin helhet. Enligt basscenariot kommer dess
förädlingsvärde att växa med 1,9 %. Bakom denna tillväxttakt
ligger en
förhållandevis snabb produktivitetsökning,
se tabell 13.3, men en mindre
gynnsam utveckling av tillväxt och priser på världsmarknaden. Den snabba ökningen av sektorns produktivitet
innebär om den realiseras en omsvängning jämfört med 1970- och 1980-talen. Den förklaras av en förväntad kraftig produktivitetsuppgång
i en av sektorns delbranscher, metallvaruindustrin.
Sektorns branschsammansättning
framgår av tabell 13.8. De viktigaste
sektorerna är metallvaruindustrin
och textil- och konfektionsindustrin.

Tabell 13.8 Arbetskraftsintensiv industri 1987 - 2000
1987

Årlig procentuell
förändring 1988 2000
-

Förädlings- Antal arb.
värde
timmar
Förädlings- Arb.
Mdr. kr.
Milj. timmar värde
timmar
Konkurrensutsatt livsmedelsind. 6,1
Sågverk m. m.
3,7
Träfiberind. m.m.
4,0
Gummivaror
2,0
Plastvaror
3,2
Metallvaror
19,2
Textil- och konfektionsind.
5,5
Annan tillverkningsind.
1,3

33,2
33,4
21,1
14,7
21,6
125,8
48,4
43,4

-0,5
1,4
2,1
-0,6
0,0
3,6
- 1,1
3,4

- 1,8
-0,3
-0,3
- 1,8
- 1,6
-0,5
-4,3
0,4

Totalt

341,6

1,9

- 1,0

45,1

Källa: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Metallvaruindustrin
är sysselsättningsmässigt en av de större industribranscherna i Sverige. Den totala sysselsättningen uppgick till drygt 70000
produceras en mängd olika
personer år 1987. Inom metallvaruindustrin
produkter, men det som är kännetecknande för branschen är dels dess
dels att produkterna huvudsakligen utgör inhöga arbetskraftsintensitet,
satsvaror till industrin och till byggnadsbranschen. Expansion i andra
delar av industrin får således en direkt och mycket tydlig efterfrågeeffekt
och expansionen av byggsektorn unpå denna bransch. lndustritillväxten
medfört
tillväxt
snabb
även i denna bransch både vad
der 1980-talet har
en
och sysselsättning. Förutom några större företag
gäller produktionsvolym
med en betydande export utgörs metallvaruindustrin
av mindre företag.
Metallvaruindustrins
roll som underleverantör gör att den även under
1990-talet är beroende av övrig industriell utveckling. Den ökade internationaliseringen och anpassningen till den gemensamma marknaden kan
företag. Beräkdock öka konkurrensen för vissa av metallvaruindustrins
i
ningarna för 1990-talet pekar på en mycket snabb produktionsökning
denna bransch, 3,6 °/o. sysselsättningen bedöms dock minska till följd av
en mycket stark produktivitetstillväxt.
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Den från sysselsättningssynpunkt
näst viktigaste branschen inom den
arbetsintensiva sektorn är textil- och konfektionsindustrin.
Den sysselsatte
år 1987 ca 28000 personer, vilket var endast 30 % av branschens sysselsättning år 1970. Under 1980-talet har utvecklingen stabiliserats efter en
snabb nedgång under l970-talet.
Under hela efterkrigstiden har teko-industrin utsatts för konkurrens från
olika låglöneländer. År 1991 försvinner de sista importrestriktionema
på
teko-området. Då kan importen förväntas öka och konkurrensen skärpas
ytterligare. Kalkylema för 1990-talet pekar på en fortsatt krympning av
teko-industrin
i Sverige. Produktionsminskningen
uppskattas till 1,1 %
och sysselsättningsnedgången till drygt 4 °/0.
Den arbetsintensiva
sektorn har inga naturliga konkurrensfördelar
i
Sverige utan tvärtom höga komparativa kostnader pga. den höga arbetsintensiteten och den förhållandevis jämna lönestrukturen i Sverige. Sektoms
utveckling under 1990-talet kommer i hög grad att vara beroende av hur
väl enskilda företag kommer att kunna kompensera sig för ogynnsamma
lönekostnader. Man kan se två olika strategier för att åstadkomma detta.
Den ena är att öka produktspecialiseringen.
Därigenom kan relativt höga
lönekostnader bli möjliga att bära. Det kräver utvecklingsinsatser, gynnoch tillgång till utbildad arbetskraft.
samma investeringsförutsättningar
Den andra strategin är att genom tillverkning
i långa serier och ökad
användning av kapitalintensiv
teknik omfördela kostnaderna och behålla
konkurrenskraften.
Vissa delar av livsmedelsindustrin
har utvecklats i
denna riktning.

Nya villkor för skyddad sektor
Den skyddade sektorn är den största av de fyra varuproducerande sektosom sysselsättning,
rerna med närmare hälften av såväl produktionsvolym
Enligt
i
ingår
jordoch
skogsbruket.
tabell
13.2.
denna
sektor
Notera
att
se
basscenariot kan den skyddade sektorn komma att utvecklas snabbare
under 1990-talet än under de senaste 15 åren. Den genomsnittliga tillväxtberäknas därtakten beräknas till 2,0
per år. Produktivitetstillväxten
emot vara lika snabb som under 1970- och l980-ta1en, se tabell 13.3.
sysselsättningen beräknas fortsätta att sjunka fram till år 2000 om än i en
långsammare takt.
De viktigaste delbranschema vid sidan om jord- och skogsbruket är
skyddad livsmedelsindustri,
trävaru- och grafisk industri, se tabell 13.9.
Livsmedelsindustrins
produktionsvolym
har varit förhållandevis stabil
påverkar utvecklingunder 1970- och l980-talen. Befolkningsutvecklingen
konjunkturfluktuationer.
än
en snarare
En ny livsmedelspolitik
har aviserats under l990-ta1et. Den förväntas
medföra att många av de marknadsregleringar som nu finns försvinner och
på sikt också en sänkning av gränsskyddet. Den utländska konkurrensen
bör alltså öka. Samtidigt öppnas möjligheter att finna utländska konkurrenskraftiga råvaruleverantörer.
Under 1990-talet kan man således förvänta sig en förhållandevis snabb omvandling av denna sektor och en viss
exponökning av högförädlade livsmedelsprodukter.
De beräkningar som
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Tabell 13.9 Skyddad varuproduktion 1987- 2000
Årlig procentuell
förändring 1988- 2000

1987

Förädlings- Antal arb.
Förädlings- Arb.
timmar
värde
Milj. timmar värde
timmar
Mdr. kr.
Skyddad livsmedelsind.
Trävaruind."
Grafisk ind.
Jord- och stenvaruind.
Jord- och skogsbruk samt
fiske
Byggnadsindustri
Totalt

10,7
9,5
15,1
6,6

70,6
64,2
99,9
35,3

1,4
1,2
2,3
2,0

- 1,0
- 1,2
-0,6
- 1,9

28,7
62,3

255,3
449,1

2,0
2,2

- 1,4
0,1

132,9

974,4

2,0

-0,6

a Exklusive sågverk.
Källa: Finansdepartementet.

gjorts pekar på en viss uppgång i livsmedelssektoms produktion medan
däremot sysselsättningen väntas sjunka.
Trävaruindustrin exklusive sågverk och andra konkurrensutsatta delar
inom ramen för en på längre sikt
har uppvisat stora konjunkturvariationer
utveckling
1970och
1980-talen. Branschen är i mycstabil
under
ganska
ket hög grad beroende av byggnadsverksamhetens utveckling. En viss
förväntas äga rum under 1990-talet.
ökning av produktionsvolymen
även
Den grafiska industrin är en utpräglad hemmamarknadsindustri,
l980-talet
har
l980-talet.
Under
importökning
under
viss
ägt
rum
om en
produktionen ökat förhållandevis snabbt framförallt till följd av en ökad
industriell efterfrågan. En fortsatt expansion beräknas äga rum under
uppskattas öka med ca 2,3 °/oper år sam1990-talet. Produktionsvolymen
tidigt som sysselsättningen förväntas sjunka.
1 den skyddade sektorn finns branscher som är avskärmade från internationell konkurrens antingen genom gränsskydd eller andra regleringar,
Sekeller genom naturliga hinder som mycket höga transportkostnader.
arbetsintensiva
sektorn.
Om
faktoranvändning
snarlik
i
den
den
är
torns
betingade hindren för internationell handel tas bort kommer
de politiskt
och
företag och branscher att utsättas för det strukturomvandlingstryck
strategival som gäller för den arbetsintensiva sektorn.

Mot zjänstesamhället
En stor del av den ekonomiska aktiviteten i näringslivet sker inom den
privata tjänstesektom. Dess betydelse diskuteras i bilaga 17 till Långtids1990b. Som framgick av tabell
utredningen 1990 Statens industriverk,
13.2 uppgår tjänstesektoms förädlingsvärde till knappt 30 % av BNP. Det
sektomotsvarar ca 85 % av förädlingsvärdet i de fyra vamproducerande
betydelsefull.
tjänstesektom
I
sysselsättningssynpunkt
än
är
mer
rerna. Ur
varuproduktionen
sysselsattes ca 1,2 miljoner människor år 1987 mot
drygt 1,4 miljoner i tjänstesektom. Under resten av 1990-talet beräknas
den privata tjänstesektom växa något snabbare än näringslivet i övrigt.
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Tabell 13.10 Sysselsättningi tjänstesektom 1987
Bransch

Antal sysselsatta
l00-tal

Distributionstjänster
Partihandel
Detalj handel
Restaurang, hotell

603,3
199,3
3 l 4,2
89,8

Kommunikationstjänster
Samfárdsel
Post
Teletjänster

289,1
2 l 5,2
54,5
19,4

Produktionstjänster
Bank
Försäkring
Fastighetsförvaltning
Uppdragsverksamhet
Övriga tjänster
Renhållning
Undervisning, vård m.m.
Rekreation, kultur
Reparationer, personliga tjänster

335,4
72,7
22,4
57,3
l 83,0

Totalt

304,7
43,5
118,9
46,5
95,8
l 535,2

Källa: Statens industriverk, Privat tjänstesektor, bilaga 17 till Långtidsutredningen
1990.

Antalet

sysselsatta inom sektorn förväntas

stiga till

drygt

1,5 miljoner

personer.
Den privata tjänstesektom består av ett flertal olika delbranscher, se
tabell 13.10. Det finns betydande skillnader mellan tjänstesektorns olika
delar. En del är kapitalintensiva, andra har en stor andel kunskapsintensiv
produktion.
Inom branschen för distributions- och kommunikationstjänster
är det
framför allt transporttjänster
l990-talet.
kommer
växa
under
att
som
Dyrare privatbilism och satsningar på kollektivtrafik
beräknas medföra en
snabb expansion de närmaste åren. Telemarknaden står också inför stora
förändringar som en konsekvens av att ny teknik införs, avregleringar och
internationalisering.
En viss expansion kan förutses.
Bank- och försäkringsbranschen bedöms genomgå en fortsatt strukturomvandling under l990-talet, se kapitel 14. Det är både teknisk utveckling, framväxten av nya regelsystem och en fortsatt internationalisering
som påverkar denna branschs framtid.
Den snabbast växande branschen inom tjänstesektom är dock uppdragsverksamhet. Mellan 1980 och 1987 ökade antalet sysselsatta inom
denna bransch med 5 % om året. Uppdragssektom sysselsatte 1988 drygt
137000 personer fördelade på 18000 arbetsställen. Denna sektor består
således av många små företag. Den snabbast växande delbranschen var
databranschen, men även andra verksamheter som byggkonsulter och
annons- och reklamverksamhet utgör betydande verksamhetsoråden inom
denna bransch. Uppdragssektom
väntas expandera snabbt även under
1990-ta1et, uppskattningsvis med drygt 5 % per år.
En av de grundläggande drivkrafterna bakom tjänstesektorns utveckling

300

är den ökade kunskapsintensiteten i näringslivet. Allt fler av de sysselsatta
inom industrin arbetar med information av olika slag och allt färre med
den rent fysiska hanteringen av produktion och distribution av varor. Det
växande kunskapsbehovet medför dels en ökande andel tjänstemän inom
industrin, dels en större efterfrågan på externt producerade tjänster. l
finns stordriftsfördelar
tjänsteproduktionen
som leder till att specialistföretag växer fram, ofta små men dock mycket specialiserade.
Tjänstesektorn är betydelsefull för utrikeshandeln. Av den totala utrikeshandeln uppskattas handel med tjänster till ca 20
25 % statistiken
Tjänstehandeln visade
på detta område är dock synnerligen bristfällig.
tidigare ett exportöverskott, men det har under den senaste l5-års perioden vänts i ett underskott. Denna förändring återspeglar vissa strukturella
förskjutningar
i tjänsteproduktionen.
finns inom de
Exportöverskotten
traditionella
stagnerande
svenska tjänstesektorema såsom sjömen
fart.
Tjänstehandelns utveckling under 1990-talet är svår att prognosticera.
Den kommer delvis att bero på vilka resultat de pågående förhandlingarna, den s. Uruguayrundan, kommer att leda till. Målet för förhandlingregelverk på tjänsteområdet.
arna är att åstadkomma ett multilateralt
Resultatet av förhandlingarna
Sveriges
relationer till EG kommer
om
också att
stor betydelse för tjänstehandelns och hela sektorns fortsatta
utveckling.

13.4

Utbildning

och

forskning

-

en strategisk

konkur-

rensfaktor
Utvecklingen av det moderna samhället har till stora delar byggt på arbetskraftens kunskaper, färdighet och attityder. Kunskapskapitalet
har under
senare år blivit än mer väsentligt för Sveriges ekonomiska utveckling
genom att näringslivet i en allt större utsträckning består av kunskapsintensiv varu- och tjänsteproduktion.
Forskning och utbildning blir därmed
allt mer betydelsefulla.
l högteknologiföretag
är andelen tjänstemän med högskoleutbildning
20
gånger
så
än
stor
som andelen i typiska importkonkurrerande
mer
arbetsintensiva industrier. Förändringar i industristrukturen
kan ställa
betydande krav på ett ökat utbud av bl.a. högskoleutbildad arbetskraft.
Samtidigt kan ett ökat utbud av utbildad arbetskraft skapa förändringar i
industrins struktur. I diskussionen om den kunskapsintensiva
industrins
utveckling under 1980-talet konstaterades att brist på tekniker har varit en
i
hämmande faktor för vissa branschers utveckling. Utbildningsnivån
svenskt näringsliv framstår också som förhållandevis låg vid en jämförelse
med motsvarande branscher i konkurrensländerna.
betyDen demografiska utvecklingen understryker utbildningssektorns
delse. Under 1990-talet minskar de ungdomskullar som träder in på arbetsmarknaden. Arbetskraften förskjuts därmed mot en allt större andel
äldre. Konkurrensen om ung arbetskraft kan komma att öka och ett
resultat kan bli att allt färre ungdomar går vidare mot högre utbildning
Ohlsson och Broomé, 1988.
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Användningen av högutbildade inom det privata näringslivet varierar
mycket mellan olika branscher. l en omfattande analys av utbildningsanvändningen inom framför allt näringslivets olika delar visas i bilaga 13 till
1990 Ohlsson, 1990, hur olika kategorier av utbilLångtidsutredningen
dad arbetskraft har utvecklats under 1980-talet, se tabell 13.1
Tabell 13.11 Andelen tekniker och ekonomerinom respektivesektor i tillverkningsindustrin 1977 och 1988
Procentuella andelar i respektive sektor
Ekonomer

Tekniker

Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Forskningsintensiv
produktion
Skyddad produktion
Totalt

1977

1988

1977

1988

22,6

22,5

7,8

7,0

14,6

13,5

7,7

7,3

30,8

34,6

7,1

8,0

45,0
14,0

45,5
l 1,3

6,0
5,3

6,3
5,6

26,7

28,2

6,8

7,0

Källa: Ohlsson 1990, Kunskapsbildning för industriell förnyelse, bilaga 13 till
Långtidsutredningen 1990.
Mellan åren 1977 och 1988 ökade andelen tekniker inom hela tillverkfrån 26,7 % till 28,2 °/0. Om man delar upp teknikerna i
ningsindustrin
gymnasieutbildade och högskoleutbildade framstår den högre utbildningsnivån inom industrin ännu tydligare. Andelen tekniker med grundexamen
från universitet eller högskola växte med närmare 50 °/0 medan tekniker
sjönk. Andelen ekonomer var i stort sett
med enbart gymnasieutbildning
oförändrad. De allt fler teknikerna återspeglar dels förändrade intensiteter
inom de olika sektorerna, dels förskjutningar mellan sektorerna. Högutbildade utgör för ex. den forskningsintensiva sektorn mer än hälften av det
totala antalet sysselsatta.
Utbildning

för högre tillväxt

kan delvis illustreras med hjälp av den modell
10.
kapitel
l den delades arbetskraften in i två kategorier;
i
användes
som
hög- respektive lågutbildade. Genom att ändra sammansättningen mellan
dessa två kategorier kan vissa grova uppskattningar av utbildningssystemets roll göras. En annan effekt av ökad utbildning är att arbetskraftens
allmänna kompetens, oavsett fördelning på yrkeskategorier, ökar och möjEn känslighetsanalys har geliggör en snabbare produktivitetsutveckling.
roll.
utbildningssystemets
nomförts som fångar båda dessa aspekter på
arbetskraftsutbutotala
det
l alternativet med fler högutbildade antas att
det är detsamma som i basscenariot, men att de högutbildade ökar från
antas också öka med
16 % till 19 %. Den genomsnittliga produktiviteten
UtbildningeiFbetydelse

0,1 °/0per år. När tillgången på högutbildade växer får de en långsammare
löneutveckling, medan de lågutbildades löner stiger snabbare än i basscenariot, se diagram 13.5. Denna förskjutning påverkar i sin tur den relativa
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Diagram 13.5 löneutveckling då andelenhögutbildadeökar år 2000
Index 1988:100
Lögutbildade
D Högutbildade

200 ..................................................................................
150. ..........................

..

H

150 ...........................

..

140- --------------------------

--

120- -------------------------

--

100--80---50-40 -20-0
1988

Bosscenorlo

Fler högutbildade

Källa: Finansdepartementet.

kostnadsutvecklingen för de olika sektorerna. Den kunskapsintensiva sektorn får en gynnsammare situation, och drar därmed till sig mer arbetskraft och kapital samtidigt som dess produktion stiger, se tabell 13.12.
Totalt sett ökar näringslivets produktion med ca 0,2 °/0. År 2000 är BNP
därmed 18 miljarder kr. större i 1989 års penningvärde. Det kan jämföras
med statens anslag till utbildningsområdet
som år 1989 var 4 miljarder kr.
Modellberäkningarna
resulterar i en långsammare löneutveckling för
högutbildade när deras andel ökar. Resultatet bekräftar den historiska
utvecklingen under ett par decennier i Sverige. Om den kommer att
realiseras under 1990-talet beror dock på fler faktorer än de som beaktas i
modellen. Bl. a. kommer den ökade intemationaliseringen
att göra att
arbetskraftsrörligheten
blir större. Därmed påverkas utbudet av arbetskraft i Sverige av svensk lönenivå jämfört med utländsk.
Om en långsammare löneutveckling för högutbildade realiseras kan man
förvänta att efterfrågan på högre utbildning dämpas. En skarp progressivitet i skattesystemet skulle accentuera denna elfekt. Här finns ett dilemma
som bör uppmärksammas. Av samhällsekonomiska skäl är det motiverat
att satsa på ökad utbildning, men om motiven i form av en högre lön efter
skatt minskar kommer inte högre utbildning att efterfrågas i den utsträckning som är önskvärd. Dessa effekter mildras genom den skattereform som
nu planeras men de bör också uppmärksammas vid utformningen av ex.
utbildnings- och studiestödssystemen för l990-talet.
De grova kalkyler som redovisats ovan fångar inte olika sektorers bero-
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Tabell 13.12 Ökad satsning på högre utbildning
Förändring den procentuella tillväxttakten 1988 - 2000 jämfört med basscenariot
Produktion

Sysselsättning

0,2

0,l

0,3

0,0

0,4
0,1
0,3
0,2

0,2
-0,l
0,1
0,1

Näringslivet totalt

0,2

0,0

Offentlig sektor

0,0

0,0

Totalt

0,2

0,0

Kapitalintensiv
produktion
Arbetsintensiv
produktion
Kunskapsintensiv
produktion
Skyddad produktion
Bostäder och energi
Privata tjänster

Källa: Finansdepartementet.

t.ex. högskoleutbildade
ende av vissa strategiska utbildningskategorier,
Där
tekniker. För det krävs en mer förfinad analys, se Ohlsson 1990.
faktor för
begränsande
varit
tekniker
tillgången
på
en
konstateras
att
ex.
näringslivets utveckling - speciellt i kunskapsintensiva och högteknologiska branscher - under 1980-talet.

Reformbehov i svenskt utbildningsväsende
Det svenska näringslivets utveckling under 1990-talet mot mer kunskapsliksom inriktningen
mot allt mer
baserad varu- och tjänsteproduktion,
för fömyviktig
blir
kunskapsbildning
medför
specialiserade produkter
att
betydelse
och
den
intemationaliseringen
ökade
näringslivet.
Den
elsen av
framgångsrikt näringsliv understryför
har
förändringsförmågan
ett
som
ker också detta behov.
har varit och kommer mot ovanstående bakgrund
Utbildningssystemet
också under de närmaste decennierna att spela en avgörande roll för
ekonomins utveckling. Dess förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden blir viktig för att tillgodose näringslivets behov.
funktion för bl.a.
Samtidigt som man diskuterar utbildningssektoms
understryka
att målen
den ekonomiska utvecklingen är det nödvändigt att
näringslivets
behov.
för skola och utbildning är vidare än att tillgodose
viktig
för
såväl
värden
är
etiska
Dess roll att förmedla intellektuella och
offentlig
uppgift,
såväl
utbildnings
som annan,
individ som samhälle. All
hävda
är att underlätta den enskilde individens personlighetsutveckling,
ekonomiska
och
den
vilken
inom
och
grundläggande värden
ge en ram
teknologiska utvecklingen kan hanteras.
Mot bakgrund av samhällsutvecklingen och utbildningssystemets grund1990
läggande uppgifter diskuteras i bilaga 22 till Långtidsutredningen
Andrén, m. fl. l990 utbildningssystemets roll inför nästa sekel. Några av
utgångspunkter redovisas nedan och i faktarutan
bilagans principiella
sammanfattas en del av de konkreta förslag som diskuteras.
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De vidgade behoven av utbildning kan inte endast tillgodoses inom den
offentliga sektorn. Den offentliga utbildningen bör inriktas på grundläggande baskunskaper och färdighetsträning
som inte är branschspeciñk
eller tidsbunden. Dessutom bör den specialistutbildning
som krävs för
grundforskning eller inom verksamheter som drivs i offentlig regi i huvudsak finansieras med offentliga medel. Detta är nämligen verksamheter som
rimlig omfattning.
annars inte kan förväntas få en samhällsekonomiskt

UTBILDNINGSREFORMER

FÖR 2000-TALET

Grundskolan och gymnasieskolans två första år slås samman till
en
enhetlig 13-årig skola mellan 5 och 17 år. Mjukare övergång mellan
barnomsorg och utbildning.
Årskurserna bör avskaffas och ersättas med
en modulindelning
möjliggör en större flexibilitet och en individorienterad
utbildning
successivt ökade valmöjligheter och specialisering.

som
med

Den nuvarande yrkesnomenklaturen
kommer att bli allt mer inadekvat i framtiden. Utbildningen bör därför läggas upp mot breda kompetensområden,
ex. vård, processindustri eller skogsbruk.
4. Ökat samarbete mellan den ordinarie grundskolan och KOMVUX.
Studierna skall vara möjliga att avbryta på olika nivåer för att senare
återkomma.
Gymnasieskolans sista år blir det första året i en fortsatt utbildning
vid en regional högskola. Högskoleutbildningen
bör omfatta två eller
fyra år, beroende på linje.
En klarare åtskillnad mellan universiteten inklusive
fackhögskolor
med fasta forskningsresurser
och regionala högskoleenheter bör åstadkommas. Universiteten bör koncentreras på grundforskning, forskarutbildning och specialistutbildning
med nära anknytning till forskarutbildningen.
i
Regionala högskoleenheter
- som också skall finnas inom universiteten - skall tillhandahålla övrig högskoleutbildning och utveckla specialkurser i nära samarbete med näringslivet i regionen. Dessa högskoleenheter bör samverka med universiteten så att högskolans utbildning
och lärare får en nära forskaranknytning.
Vuxenutbildning
och personalutbildning
sker idag i många olika
fonner och organiseras av olika huvudmän. Samordning bör formaliseras genom en grupp med representanter för olika lokala intressen såsom
företagens personalutbildningar,
KOMVUX,
AMU och gymnasieskolan.
Källa: Andrén m.fl.
Långtidsutredningen

1990,
1990.

Utbildning

för 2000-talet,

bilaga 22 till
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Ansvaret för den yrkesinriktade utbildningen och den tillämpade forskningen bör i princip ligga utanför den offentliga sektorn.
Den demografiska utvecklingen mot en allt äldre yrkesverksam befolkning och näringslivets behov av kunskapsbildning kommer att öka vidareutbildningens
betydelse. Arbete och utbildning
blir därmed allt mer
sammanvävda i framtiden. En förändrad arbetsorganisation och en mer
kundorienterad
produktion ställer personalutbildningen
inför nya utmaningar. Det kommer att krävas både breda utbildningar på olika teoretiska
nivåer och specifik kunskapsuppbyggnad i olika företag och förvaltningar.
För att klara framtidens krav på detta område krävs en samordning mellan
olika utbildningsgivare.
Utbildningssektorns
finansiering och organisation bör ses över. Framtidens skola måste utformas så att det skapas motiv för lärare, elever och
föräldrar att förnya den. Det kan bl. a. åstadkommas genom en decentralisering så att den enskilda skolan får beslutanderätt när det gäller utbildningens närmare utformning. De olika skolorna kan därigenom utveckla
en egen profil. Den framtida organisationen och finansieringen av utbildningssektorn är mycket viktig och bör uppmärksammas mot bakgrund av
utbildningens betydelse.
1990 syftar
De förslag som förs fram i bilagan till Långtidsutredningen
alla till att göra utbildningssektorn
mer funktionsduglig och anpassad till
1990-talets och 2000-talets problem. Tankegångama bör bli föremål för en
fortsatt diskussion. Utbildningssektorn
kan successivt behöva reformeras
för att den skall fylla den uppgift som krävs för att svenskt näringsliv skall
kunna utvecklas mot mer kunskapsbaserad produktion av såväl tjänster
miljö.
som varor i en alltmer internationaliserad

13.5

Infrastrukturen

Omvandlingen av det svenska samhället från industri till informationsoch kunskapssamhälle ställer krav på infrastrukturen.
Det har också medfört att begreppet infrastruktur i dag av en del anses omfatta även sociala
investeringar såsom utbildning och informationsspridning
vid sidan om
traditionella
fysiska infrastrukturinvesteringar
i bl.a. transportnät och
energisystem. För att förstå drivkrafterna bakom ekonomisk utveckling är
det nödvändigt att anlägga ett brett perspektiv. Utbildningssektorns
roll
har diskuterats i ett tidigare avsnitt. I detta avsnitt skall därför enbart
behandlas transport- och kommunikationsområdet.
Även om effekterna av en utbyggd infrastruktur
kan vara svåra att
kvantifiera i termer av ökad produktivitet
och tillväxt skall infrastrukturens betydelse inte underskattas. Följer man den historiska utvecklingen i
ett land eller en region framgår det vilken betydelse infrastrukturens
utveckling har för ekonomins struktur och tillväxt. Sveriges industrialisering
påverkades både till förlopp och karaktär av infrastrukturens utbyggnad.
i vid mening utgör en mycket
Transport- och kommunikationssektom
stor del av den totala samhällsekonomin. Närmare var sjunde person är
sysselsatt inom någon del av denna sektor. Sysselsättningens fördelning på
delbranscher visas i diagram 13.6. Det har också uppskattats att ca 7 % av
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Diagram 13.6 Sysselsättningi den utvidgade transport- och kommunikationssektorn
år 1987
Sjöfart
Luftfart
Taxi
Reparationer
Stödtjdnster
Jdmvög
Spörvög
Tele
Byggnads
Post
Handel
Lastbil
Tillverkning
u
0

I
20

u
40

u
50

r
80

100

160
120
140
Tusental sysselsatta

Källa: Snickars, F. 1990, Samhällsekonomins transport- och kommunikalionsförsörjning, bilaga 16till Lángtidsutredningen 1990.

Diagram 13.7 Antalet person- och lastbilar resp. person- och godstransportarbete
1970-1987
Index

-

Personbilar

-

Partontransport
arbeta

--

1970

1OO

170. ..................................................................

.7 ..........

150. ..............................................................

............
I
..4 ..................

150.. .........................................................

..
..
..

Lastbilar

- - - Godstransport
arbeta

90
I
1970

U I

I

U I
1975

|

I

19130

I

I

1955

I

I

79190

Källa: Snickars, F. 1990, Samhällsekonomins transport- och kommunikationsförsörjning, bilaga 16 till Lângtidsutredningen 1990.
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for ett genomsnittsföretag och mellan
de totala produktionskostnaderna
inkomster används till transporter
disponibla
15 och 20 °/0 av hushållens
utgifter
har också stigit under senare
kommunikationstjänster.
Dessa
och
analys av transport- och
detaljerad
En
for
hushållssektorn.
framför
allt
år,
1990,
kommunikationssektorn
görs i bilaga 16 till Långtidsutredningen
Snickars, 1990.
Transportmarknaden
kan delas upp i två delmarknader, en for gods och
Transportarbetet är ett sammanfattande mått på
for
persontransporter.
en
omfattningen av gods- och persontransporter. Det påverkas av såväl sträckan som den volym som transporteras. Under 1970- och 1980-talen har
eller med
vuxit snabbare än godstransponarbetet,
persontransportarbetet
fjärdedelar
for
närmare 50 %, se diagram 13.7. Personbilarna svarar
ca tre
Ökningen i persontransporterna
återspeglas i
av persontransportarbetet.
en t.o. m. något större uppgång i antalet personbilar.
Ungefär en tredjedel av alla godstransporter sker med lastbil. Antalet
lastbilar har ökat snabbt under 1970- och 1980-talen eller med närmare
70 %. Under 1980-talet var ökningen betydligt snabbare än godstransportarbetets tillväxt.
har varit i
Investeringarna inom transport- och kommunikationssektorn
stort sett stabila i reala termer de senaste 25 åren, dock med vissa svängningar, se diagram 13.8. I slutet av 1970-talet sjönk de men under 1980vilket medförde att
talet skedde å andra sidan en viss återhämtning,
nivå i dag är ungefär lika hög som i slutet på
infrastrukturinvesteringarnas
1960-talet.
Diagram 13.8 Investeringar i transport- och kommunikat nssektorn 1963-1988
Miljorder kr
1980 års priser

El Anläggningar
I

15 . .................................................................
14. ..............

..

........................

..

Maskiner

..

12-w
10a.

1983

1988

1973

1978

1983

1988

Källa; Snickars, F. 1990, Samhällsekonomins transpon- och kommunikationsförsörjnmg, bilaga 16till Långtidsutredningen 1990.
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Diagram 13.9 Investeringari anläggningarinom olika delar av transport- ochkommunikationssektorn 1963- 1988
Miljarder kr
1980 års priser
El Post
tale

och

Väg
Flygplats
I

Hamn

I

spårväg
och buss

I

Järnväg

1963

1968

1973

1978

1983

1988

Källa: Snickars, F. 1990, samhällsekonomins transport- och kommunikationsförsörjning, bilaga 16 till Långtidsutredningen 1990.

Det har dock skett en omfördelning av investeringarna. Telekommunikationsinvesteringarna
har i stort sett fördubblats, medan investeringar i
vägar och gator sjunkit drastiskt, se diagram 13.9. Det kan vara värt att
notera att de privata investeringarna även omfattar de statliga afársverkens investeringar.

Tabell 13.13 1nfrastrukturinvesteringar i kommunikationssektorn. Investeringar per
ar
Miljarder kr., 1988års priser
1963-1988

1988

1989-2000
Hög

Järnväg
Spårväg
Väg
Hamn och sjöfart
Flyg
Post
Tele
Totalt

Låg

1,38
0,56
6,20
0,54
0,45
16
2,40

1,75
0,32
4,09
0,12
1,14
0,58
2,96

4,08
0,68
6,29
0,34
0,68
0,51
3,40

2,6
0,5
2,3
0,3
1,5
0,9
4,1

11,69

10,96

15,98

12,2

Källa: Snickars, F. 1990, Samhällsekonomins transport- och kommunikationsförsörjning. bilaga 16 till Långtidsutredningen 1990.
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l tabell 13. l 3 sammanfattas utredningens bedömning av investeringar i
byggnader och anläggningar i ett hög- och ett lågalternativ för 1990-talet.
De utgår i första hand från de bedömningar som gjorts av olika affársverk
och sektormyndigheter Snickars, 1990. Lågalternativet är en framskrivning av trenden för de senaste 10 åren. I högalternativet summeras däremot alla de projekt som idag finns med i de olika sektormyndigheternas
och alfársverkens planer för 1990-talet. Dessa redovisas kortfattat i det
följande.
l kapitel 12 diskuterades trafikens miljöproblem. Där konstaterades att
om än inte tillräcklig, för att klara miljömålen under
en förutsättning,
En
1990-talet är att det görs betydande investeringar i kollektivtrafik.
utbyggnad av den järnvägsbundna trafiken är också angelägen av näringspolitiska och regionala skäl. Det nuvarande svenska järnvägsnätet byggdes
för ca 100 år sedan i ett samhälle med en annan bebyggelse och näringsstruktur än dagens.
SJ:s och banverkets planer för järnvägsinvesteringar
summerar till drygt
l990-talet.
I dessa siffror
högalternativet
under
i
år
4 miljarder kr. per
till
Oslo.
Mälar- och
från
Göteborg
och
sträckan
Västkustbanan
bl.
ryms
a.
Svealandsbanan, Götalandsbanan, Ostkustbanan samt olika investeringar
mellan de
Dessutom blir snabbtågsförbindelser
i stockholmsregionen.
i
största städerna möjliga. Med dessa satsningar blir investeringsnivån
järnvägar under 1990-talet mer än tre gånger så hög som den varit i
genomsnitt under de senaste 25 åren.
Trots ett ökat utnyttjande har investeringarna i vägnätet under det
senaste decenniet varit förhållandevis låga. En genomgång av olika projekt
som befinner sig under utredning leder fram till bedömningen att investeringarna i högalternativet kan komma att uppgå till drygt 6 miljarder kr.
1988 är det en
per år under l990-talet. Jämfört med investeringsnivån
till den
samtidigt
endast
återgång
%,
innebär
ökning med ca 40
en
men det
investeringsnivâ som rådde på 1960-talet.
Av de övriga delsektorerna inom transport- och kommunikationssektorn visar de planer som finns en uppgång av investeringarna inom televäxande intemationaliseringen
området. Den ökade datoranvändningen,
har medfört att efterfrågan stigit
och ökande andelen tjänsteproduktion
och resulterat i ökade investeringar sedan slutet på 1970-talet. Under
1990-talet beräknas denna trend fortsätta. Totalt uppskattas investeringar
till 3,4 miljarder kr. per år i högalternativet.
i telekommunikationssektorn
under
i kommunikationssektom
Totalt sett summerar investeringarna
130
högalternativet
till
drygt
och
1990-ta1et till drygt 170 miljarder kr. i
miljarder kr. i lågalternativet.
lnvesteringsbehoven inom transport- och kommunikationsområdet
reser frågan hur de skall kunna finansieras. Två olika aspekter kan vara
värda att lyfta fram i detta sammanhang. Den ena gäller frågan hur
investeringarna finansieras; via statsbudgeten, avgifter eller med privata
utrymme det
medel. Den andra aspekten rör vilket samhällsekonomiskt
högalternativet
omfattning
den
finns för infrastrukturinvesteringar
som
av
redovisar.
inom
I basscenariot i kapitel 10 har antagits en investeringsutveckling
kommunikationssektom
som är i nivå med den historiska trenden, alltså
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lågaltemativet i tabell 13.13. Ökade satsningar inom detta område i enlighet med planer som nu utarbetats skulle innebära ytterligare 40 miljarder
kr. i investeringar under 1990-talet. En sådan satsning medför att en ökad
andel av ekonomins resurser måste överföras till investeringsvaruproducerande sektorer och till byggnadssektorn. Utrymmet för konsumtion blir
mindre. lnfrastrukturinvesteringar
på ca 4 miljarder kr. per år under 1990talet sänker exempelvis utrymmet för privat konsumtion med 0,1 °/0per år.
På längre sikt kan man dock räkna med att tillväxten kommer att öka till
följd av en förbättrad infrastruktur.
En väl utbyggd infrastruktur minskar kostnaderna för såväl privat som
offentlig verksamhet. Dessa kostnadseffekter kan vara tydligt mätbara. På
längre sikt får infrastrukturen också en vidare betydelse genom att den kan
vara en förutsättning för att nya typer av ekonomisk verksamhet skall
kunna uppstå. Denna kollektiva nytta som en väl fungerande infrastruktur
medför är betydligt svårare att mäta.
En infrastrukturinvestering
får ofta positiva externa effekter för andra
än den som genomfört investeringen. Det innebär att de prissignaler som
uppstår på en fri marknad och ger motiv för investeringar inte är tillräckliga för att en samhällsekonomiskt önskvärd investeringsnivå skall nås. Det
är mot denna bakgrund som investeringar i infrastruktur till övervägande
del har finansierats med skattemedel och styrts genom politiska beslut i
Sverige liksom i andra länder.
I takt med att de offentliga ñnansema blivit alltmer ansträngda och att
skattetrycket har stigit har det blivit allt svårare att finansiera infrastrukturinvesteringar.
Det gäller såväl kommunala som statliga investeringar.
Olika alternativa fmansieringslösningar
har därför diskuterats under de
senaste åren. Det är viktigt att de olika finansierings- och styrmodeller som
motiverade infrastrukturutarbetas leder till att samhällsekonomiskt
projekt kan komma till stånd. SOU 1989: 112.

13.6

Regionala

aspekter

Den regionala utvecklingen i Sverige påverkas av många olika faktorer.
Den utan tvekan viktigaste är dock strukturomvandlingen
i näringslivet.
Det förändrade branschmönstret år 2000 kommer att medföra en annan
regional struktur än dagens. Även om man på aggregerad nivå kan konstatera hur mycket en viss bransch skall expandera eller kommer att krympa
är det svårt att därifrån fastställa de regionala konsekvenserna. Tillväxtförutsättningarna
varierar mellan regioner bl. a. till följd av olika tillgång
på arbetskraft med olika utbildning samt infrastrukturens omfattning och
struktur. Arbetsställenas lönsamhet varierar också kraftigt inom samma
bransch. Från det historiska mönstret kan ändå vissa slutsatser dras om
den troliga utvecklingen under 1990-talet. Olika aspekter på den regionala
utvecklingen diskuteras i bilagorna l2 och 18 till Långtidsutredningen
1990 Expertgruppen
för forskning om regional utveckling, 1989 och Statens industriverk, 1990a.
Under 1980-talet har förändringarna i den regionala utvecklingen från
1960- och l970-talen fortsatt, om än i en lugnare takt. Koncentrationen
av
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Sveriges befolkning till Storstockholm har fortsatt. l början av 1970-talet
bodde ca 18 °/0av landets totala befolkning i Stockholms län. Den andelen
har vuxit med ungefär en procentenhet. l de regioner i Sverige som hade en
fortminskande befolkning under 1970-talet har befolkningsminskningen
satt under 1980-talet, särskilt gäller det Bergslagen och nedre Norrland.
De ekonomiska skillnaderna mellan regionerna är också betydande. Ett
sätt att fånga dessa är att beräkna hur stor andel av den totala inkomsten i
landet som en regions befolkning erhåller. l diagram 13.10 visas hur varje
har varit i genomläns andel av inkomst och infrastrukturinvesteringar
befolkningsantill
länets
i
förhållande
1988
snitt under perioden 1973 befolkningsandel.
betydligt
dess
ligger
över
inkomstandel
del. Stockholms
Trendmässigt har denna andel sjunkit sedan 1973, de senaste åren har
dock en viss ökning ägt rum. Av övriga regioner är det endast Göteborgsoch Bohus län som har en inkomstandel som är större än länets andel av
befolkningen. l Malmöhus län inträffade ett skift i början på 1980-talet då
länets befolkningsandel blev större än inkomstandelen. För övriga regioner är befolkningsandelen större än inkomstandelen. Störst skillnad är det
i Småland och Sydsverige.
har varit investeringar i infraEtt centralt instrument i regionalpolitiken
under 1970-talet,
struktur. Den genomgripande strukturomvandlingen
som medförde att basindustriema i många orter slogs ut, tvingade fram
långsiktiga åtgärder för att stimulera ekonomisk utveckling. Genom att
har avsikten varit att skapa nya förutsättningar
investera i infrastruktur
för en långsiktigt gynnsam utveckling av näringsliv och sysselsättning.
Diagram 13.10 Andelen befolkning, inkomster och infrastrukturinvesteringar i respektive län
Index befolkningandel:
100
2507 ...............................................................................

..

I

I

150. .....................................................................

Lünsbokstov
Anm. Varje läns värde utgör ett genomsnitt för åren 1973- 1988.
Källa: Snickars, F. 1990, Samhällsekonomins transport- och kommunikationsförsörjning, bilaga 16 till Långtidsutredningen 1990.
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Diagram 13.11 Andelen industrisysselsattai olika län år 1985
Procent
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30- ----------- --
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CD
Lönsbokstov
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1985.

Fördelningen av infrastrukturinvesteringar
skiftar mer än inkomsterna
mellan länen, se diagram 13.11.
Stora investeringar i infrastruktur har gjorts i Norrland. Det kan dock vara
värt att konstatera att infrastrukturinvesteringama
har förskjutits under
1980-talet från norra Norrland till nedre Norrland. Bergslagen har också
en förhållandevis hög andel. Den steg i slutet av 1970- och början av 1980talet när industrikrisen var som allvarligast. Av de tre storstadsregionerna
är det framför allt Stockholm som har en mycket hög andel av de totala
investeringarna i infrastruktur.
Stockholmsregionens höga andel är framför allt resultatet av omfattande investeringar i telekommunikationsanläggningar.
Näringslivets regionala fördelning är viktig vid en bedömning av den
regionala utvecklingen under l990-talet. I diagram 13.1 l visas industrisysselsättningens länsvisa fördelning 1985. I sydöstra Sverige, Bergslagen och
Västernorrland är industrisysselsättningen
mycket hög, vilket gör dessa
landsändar relativt känsliga vid en snabb strukturomvandling
av industrin.
Den offentliga sektorn betydelse för sysselsättningen har ökat mycket
kraftigt sedan början på l970-talet. Tillväxten i offentlig sysselsättning har
varit likartad i de olika länen, se diagram 13.12. Den snabba tillväxten i
offentlig sektor har således bidragit till att skapa en jämnare sysselsättningsutveckling i landets olika regioner.
Basscenariots utveckling med en relativt snabb tillväxt i näringslivet och
en, jämfört med 1970- och l980-talen, förhållandevis långsam utveckling
av offentlig konsumtion innebär en risk för att de regionala spänningama
kan komma att växa under l990-talet.
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Diagram 13.12 Andelen sysselsattainom olfentlig sektor år 1985
Procent
50 . ...............................................................................
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i
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- för riket

C D
Lünsbokstov
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1985.

Vilka regioner kan då tänkas bli mest utsatta under det kommande
decenniet Genom att göra det starka antagandet att den regionala fördelningen av de olika industribranschema
är oförändrad år 2000 jämfört med
effekterna av 1990-talets
möjligt
branschvisa
år 1987 är det
att belysa de
industriutveckling,
tabell
13.14.
se

Tabell 13.14 ndustrisysselsättningens fördelning på olika regioner år 1987 och år
2000
Region

1987

Hela riket
Östsverige
Sydöstsverige
Sydsverige
Västsverige
Mellansverige
Norra Sverige

100

94

111

ll2

100
100
100
100
100
100

101
94
89
93
93
93

114
112
114
108
110
115

116
115
112
108
11 1
120

Storstadskommuner
Regioncentra
Stora industrikommuner
Små industrikommuner
Semiperifera kommuner
Perifera kommuner

100
100
100
100
100
100

100
95
97
89
93
92

113
112
111
109
112
117

109
l 16
111
112
117
118

Bergslagen
SydöstraSverige

100
100

89
95

109
112

105
112

Källa: Finansdepartementet.

2000

Verkstadsindustri
exkl.
varv

Kunskapsintensiv
industri
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Den totala industrisysselsättningen
beräknas sjunka med 6 % mellan år
1987 och år 2000. De regionala beräkningsexemplen tyder på att industrisysselsättningen i de östra delarna av landet ökar med l % medan industrisysselsättningen i Norrland sjunker med 7 %. Det är tillväxt inom den
kunskapsintensiva industrin som medför att dessa båda regioner bedöms
en förhållandevis gynnsam utveckling. Sydsverige och Bergslagen riskerar enligt beräkningarna att
den sämsta sysselsättningsutvecklingen
fram till år 2000. Den höga koncentrationen av arbetsintensiva industribranscher respektive järn- och stålindustri skapar den oförmånliga utvecklingen. Industrisysselsättningen
i Bergslagen beräknas sjunka med 11°/0
under l990-talet.
Ett annat sätt att närma sig frågan om hur det regionala mönstret i
framtiden utvecklas är att dela in landet efter orttyp. Då förefaller det
som
om l990-talet skulle medföra en ökad befolkningskoncentration.
Storstadskommunerna och olika regioncentra får alla i detta räkneexempel
en
sysselsättningstillväxt
som är snabbare än i riket som helhet. Hårdast
förefaller de små industriorterna kunna komma att drabbas.

13.7

Sammanfattning

och

slutsatser

Det svenska näringslivet har genomgått en snabb strukturomvandling
under efterkrigstiden. Bedömningar av utvecklingen till år 2000 pekar på
att omvandlingen kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Mönstret
kommer dock att förändras något. De kapitalintensiva industribranscherna bedöms växa långsammare under 1990-talet, vilket sammanhänger
bl.a. med stigande elpriser och ökade miljökrav. Den kunskapsintensiva
industrin blir i stället den snabbast växande industrisektorn
i Sverige.
Även tjänstesektorn bedöms komma att växa snabbt.
Den näringslivsstruktur
som växer fram under l990-talet ställer krav på
näringspolitiken.
Den bör vara av generell natur och underlätta ekonomins funktionssätt. Erfarenheterna av en politik inriktad på att plocka
fram framtida vinnare på de internationella
marknaderna är inte goda.
Såväl satsningar på utbildningssystemet som mer traditionella investeringkommer däremot att vara väsentliga
ar i transport- och kommunikationer
för att den utveckling som skisserats skall kunna äga rum.
Utbildningssektorn
är en viktig faktor vid omstruktureringen
mot mer
kunskapsbaserad produktion av såväl tjänster som varor. Utbildningsnivån i svenskt näringsliv är vid en internationell jämförelse inte påfallande hög. Att höja den allmänna kompetensen är en grundläggande uppgift
för det offentliga utbildningssystemet.
Det kan behöva ses över för att
utbildningssektorn
skall kunna bli mer flexibel och bättre motsvara näringslivets behov under l990-talet.
Under de senaste decennierna har investeringar i vissa typer av kommunikationssystem stagnerat och t.o.m. sjunkit, t.ex. på vägsidan. Ökade
offentliga investeringar på kommunikationsområdet
behövs under 1990talet både för att stimulera näringslivet och av miljöpolitiska
skäl. Investeringar bör göras i såväl vägar och järnvägar som i telekommunikationsanläggningar.
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En aktiv regionalpolitik kan också komma att vara nödvändig under det
kommande decenniet eftersom de regionala spänningarna kan komma att
öka. Strukturomvandlingen
av näringslivet riskerar att medföra att Bergslagen även under l990-talet blir en utsatt region. Dessutom kan mindre
industriorter
med ett ensidigt näringsliv, spridda på olika håll i landet,
komma att drabbas av sysselsättningsproblem.
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finansiella

14

Det

14.1

Inledning

systemet

Det finansiella systemet i Sverige har avreglerats i en snabb takt under
l980-talet. Detta har medfört att den finansiella sektorn har förändrats
och vuxit kraftigt. Att denna utveckling får konsekvenser för den ekonoFörändframgår av kapitel
miska politiken, särskilt penningpolitiken,
ringarna i den finansiella sektorn och dess snabba tillväxt under 1980-talet
1990.
motiverar ett särskilt kapitel i Långtidsutredningen
roll i ekonomin.
marknadernas
I avsnitt 14.2 diskuteras de finansiella
beskrivning
empirisk
Därefter följer i avsnitt 14.3 en
av branschens utfrågeställningar
antal
diskussion
innehåller
veckling. Avsnitt 14.4
av ett
en
problem som
Till
de
marknaderna.
finansiella
svenska
av vikt för de
förändringar
i
effekterna
betydelse,
EG-integrationens
behandlas hör
av
ägarstrukturen, s.k. branschglidning samt marknadsformer och informationssystem. Slutligen sammanfattas kapitlet i avsnitt 14.5.

14.2

Det

finansiella

Samhällsekonomiska

systemets

grunddrag

funktioner

Under de senaste decennierna har det svenska finansiella systemet genomgått en betydande omvandling. Denna har gjorts möjlig genom förändringinom sektorn.
ar i lagstiftningen och andra regler som styr verksamheten
Framförallt under 1980-talet har en rad regleringar tagits bon och helt nya
marknader vuxit fram. Finanssektorn har utvecklats från att vara starkt
reglerad till att vara i huvudsak marknadsstyrd. Vid en studie av det
finansiella systemet är det därför nödvändigt att särskilt ta hänsyn till
regelverkets utveckling.
Under 1980-talet har det finansiella systemet fått en större samhällsekonomisk betydelse, de finansiella tillgångarna och skulderna har ökat snabbare än BNP. Därmed finns det också skäl att analysera vilka egenskaper
och funktioner som det finansiella systemet bör ha. Samlingsbeteckningen
det finansiella systemet" eller finanssektorn inbegriper alla typer av finansiell verksamhet; bank-och försäkringstjänster,

handel med värdepap-

per osv.
kan urskiljas för det finansiella systemet. FinanNågra huvudfunktioner
siella transaktioner behövs i rent betalningssyfte. Monetära överföringar
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från en agent till en annan måste kunna ske säkert och effektivt. Det är
inom det finansiella systemet som betalningssystemet handhas.
Det finansiella systemet gör också tidpunkterna för inkomster och utgifter mer oberoende av varandra. Om någon är villig att betala för att
använda resurser i förtid går det att
betalt för att senarelägga konsumtion, dvs. att erhålla ränta på sparande. En av det finansiella systemets
huvuduppgifter är att kanalisera resurser från de som har finansiella överskott till de som har finansiella underskott.
l och med att tillgångar och skulder skapas uppkommer också risker; ett
hus kan brinna, en låntagare kan gå i konkurs etc. Finanssektorn erbjuder
möjligheter att sprida och prissätta dessa risker.
Inom det finansiella systemet bestäms också priserna på finansiella
tillgångar, t.ex. vad en aktie eller obligation är värd. Det innebär att
resursallokeringen i den reala ekonomin till en del beror av de värderingar
som görs inom finanssektorn.
Olika agenters sparande, positivt eller negativt, skapar således ett utbud
och en efterfrågan på finansiella instrument. Det finansiella systemet är
dels ett transportsystem, som jämnar ut över- och underskott av
pengar,
dels ett informationssystem där pris, avkastning och risk för en tillgång
bestäms i relation till andra tillgångar.
Det finansiella systemets omfattning och storlek styrs av efterfrågan på
de tjänsten
och lagstiftsom har nämnts ovan. Samhällsekonomins
ningens karaktär i övrigt bestämmer det finansiella systemets direkta
utformning, t.ex. vilken typ av utlåning som är vanligast eller ökar i
omfattning.
Kapital och finansiella tjänster används i en eller annan form i de flesta
verksamheter i samhället. Fungerar det finansiella systemet dåligt leder
det till samhällsekonomiska förluster i resten av ekonomin. Om det är dyrt
att låna blir
ex. kapitalkrävande produktion mindre flexibel och svårare
till stånd. Samtidigt förefaller den reala ekonomin inte kräva ett
att
avancerat finansiellt system. Det har ex. framhållits att både Japan och
Förbundsrepubliken
Tyskland, två av efterkrigstidens mest framgångsrika
ekonomier, haft förhållandevis osofistikerade finansmarknader.

De fnansiella

marknadernas

särdrag

En viktig principiell skillnad mellan de finansiella marknaderna och varuoch tjänstemarknaderna
är att finansiella tillgångar inte förbrukas. Även
en långsiktigt varaktig tillgång som ett hus förbrukas med tiden. En finansiell tillgång har ingen annan nytta att erbjuda än just sin egenskap
som
tillgång. Den representerar ett värde i väntan på att bytas mot något
som
kan konsumeras. Detta gör att fungerande andrahandsmarknader
är mycket viktiga. Att erbjuda likviditet är en av de finansiella marknadernas
samhällsekonomiska huvuduppgifter. Om det omedelbart går att köpa och
sälja en finansiell tillgång till en låg kostnad betecknas marknaden för
denna tillgång som likvid. Det är då möjligt att snabbt göra önskade
omplaceringar, vilket minskar riskerna. Höga transaktionskostnader
gör
byten mellan olika placeringar dyrare och leder därför till sämre likviditet.
Transaktionskostnaderna
inom det finansiella systemet är jämförelsevis
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låga. Det är främst informationskostnader,
snarare än fysiska hinder, som
begränsar finansiell handel. Dessutom är finansiella tillgångar ofta goda
substitut för varandra. Finansmarknaderna är därför mer flexibla än ex.
Stora kapitalflöden kan uppstå på
marknaderna for industriprodukter.
kort tid då placerare flyttar sitt kapital från en tillgång till en annan. En
är att finansiell
ytterligare konsekvens av de låga transaktionskostnaderna
verksamhet kan internationaliseras lättare än många andra verksamheter.
En speciell omständighet är slutligen att räntan, som är ett av de centrala
priserna inom det finansiella systemet, är ett viktigt ekonomiskt-politiskt
medel. Om staten aktivt påverkar räntan,
ex. genom lagstiftning, störs
prisbildningen

på kreditmarknaden.

Regel verkets betydelse
När man behandlar regelverkets betydelse är det meningsfullt att skilja
mellan två typer av regleringar, dels de som syftar till att säkerställa en
enskild marknads funktionssätt och effektivitet, dels de vars motiv inte
har något att göra med den aktuella marknaden men som ändå påverkar
denna. Ett exempel på den första typen av regler är anti-kartellagar, medan
den andra typen kan exemplifieras med de ränteregleringar och placeringsregler som tidigare fanns i Sverige och som bl.a. motiverades av bostadssociala skäl.
l huvudsak syftar det allmänna regelverket för det finansiella systemet
till att garantera att äganderätten till olika tillgångar kan överföras under
säkra förhållanden. Det skall minska parternas risker och främja utbyte.
borde regelsystemets mål dessutom
Från ekonomisk effektivitetssynpunkt
informationsspridning
är tillfredsstäloch
till
konkurrens
bidra
att
vara att
lande.
Lagstiftarna

i
det
ägnat
i de flesta utvecklade länder har traditionellt
finansiella systemet särskild uppmärksamhet. Anledningen är att det finansiella systemet anses ha en särställning inom samhällsekonomin. Detta
gäller särskilt bankerna. Några orsaker till detta kan urskiljas:
"sparuppsamlare
Genom funktionen
som betalningsformedlare,
uppgift
vad gäller
central
finansiella
och utlånare har det
systemet en
ekonomiskt utbyte och investeringar.
Förtroende och säkerhet anses vara viktigare än för andra branscher.
En banks fallissemang får större återverkningar än om t.ex. ett industriföretag går i konkurs. Det beror på att banken, förutom att vara kund och
leverantör, också fungerar som positiv eller negativ lagerforvaltare av
pengar.
Bankerna behöver bara hålla en mindre del av inlånade medel som
reserver, resten kan banken låna ut. Detta gör att en bankkonkurs kan leda
till en kraftig kedjereaktion.
för den ekonomiska politiken.
Det finansiella systemet är en kanal
Skatter och andra regler inverkar i stor utsträckning på prisbildningen
och strukturen inom det finansiella systemet. I och med att finansiellt
kapital är lättrörligt kan det finansiella systemet reagera starkare på hindrande regleringar än många andra branscher och kan därmed vara svårare
att styra. Ett exempel är finansbolagens tillväxt under 1970- och 1980-
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talen, då bankernas kreditgivning var starkt reglerad. Olika skattebelastningar på finansiella tillgångar påverkar också snabbt utbud och efterfrågan till de lågbeskattade tillgångamas fördel. Utformningen av skattesystemet får därför en betydande inverkan på allokeringen av kapital i samhället. Ett exempel på detta är de förändringar som skett på penning- och
obligationsmarknaden
sedan omsättningen skattebelades i januari 1989.

14.3

Utvecklingen

Regleringarna

under

1970-

och

1980-talen

överges

Under efterkrigstiden och fram t.o.m. 1970-talet var det svenska finansielsystemet starkt reglerat. Lagstiftningen gav bankerna och bostadsinstituten en särställning. Huvuddelen av verksamheten bestod av traditionell
kreditgivning.
Från mitten av 1960-talet till mitten av l970-talet genomfördes det s.
miljonprogrammet,
en miljon bostäder skulle byggas under tio år. Detta
innebar en betydande samhällsekonomisk ansträngning. Banker och försäkringsbolag ålades att hålla stora mängder lågavkastande bostadsobligationer. Det blev därmed möjligt att begränsa hushållens bostadskostnader.
Från mitten av l970-talet till mitten av 1980-talet ökade statens nettoupplåningsbehov kraftigt p.g. a. de växande budgetunderskotten.
Till en
början löstes detta i huvudsak med samma metod som användes för
bostadsfmansieringen, dvs. krav på banker och försäkringsbolag att köpa
obligationer. För detta kompenserade sig bankerna genom att hålla låga
inlåningsräntoma.
Det hämmade sparande och uppmuntrade lån. Efterfrågan på krediter blev större än utbudet.
Bankerna och försäkringsbolagens uppgift att fördela kapital försvårades av de stora innehaven av obligationer. En effekt blev att en allt större
kreditgivning växte upp vid sidan av det reglerade systemet. lnstitutionerpå obligationer i takt
na blev också allt känsligare för prisfluktuationer
med det ökade innehavet. Inte heller kunde riskerna spridas bland övriga
aktörer.
De internationella
finansmarknaderna
växte samtidigt snabbt. Att avskärma Sverige från denna utveckling tedde sig allt svårare. Regleringarnas negativa återverkningar på resten av samhällsekonomin blev gradvis
tydligare och deras styrande effekter avtog i takt med att aktörerna lärde
sig kringgå dem. Detta ledde till den avreglering som stegvis genomfördes
under l980-talet.
En betydande produktutveckling
har kommit till stånd efter avregleringen bl. a. genom import av idéer från utlandet. Den mest spektakulära
förändringen var framväxten av en penning- och obligationsmarknad.
Den
innebar bl. a. att statsmakterna avstod sitt lagstiftande inflytande över
kreditemas pris och kvantitet. Samtidigt uppstod emellertid ett nytt kreditpolitiskt styrmedel; genom att köpa eller sälja räntebärande värdepapper på marknaden kan Riksbanken påverka räntenivån och tillgången på
pengar i kreditsystemet.
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Diagram 14.1 Lönesummor och arbetade timmar i bank- och ñrsäkringssektorn
1970- 1988
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timmar for SNR 81 och 82.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Expansionen

krävde Ökade resurser

Finanssektorns ökade betydelse i samhällsekonomin
kan åskådliggöras
med insatsen av arbetskraft i sektorn, se diagram 14.1. I bank- och försäkringssektorema ökade antal arbetade timmar med 34% respektive 16%
mellan 1970 och 1987. Den kraftigaste ökningen skedde under senare
halvan av 1980-talet.
Finanssektorns andel av den totala lönesumman har ökat ännu mer.
Sedan 1970 har den nominella lönesumman inom försäkringssektorn sexfaldigats medan den inom banksektorn har ökat åtta och en halv gånger.
Anpassningsperioden
efter avregleringen förefaller ha inneburit högre
vinster än normalt. Överskottet har dels visat sig i form av en hög vinstnivå i de finansiella företagen, dels lett till snabbare löneökningar och
högre sysselsättning än i andra sektorer. Diagram 14.1 visar en dämpning
av expansionen under 1988. Denna har av allt att döma fortsatt under
1989.
Beräkningar av finanssektorns produktivitet
är osäkra. Särskilt gäller
detta för bankerna, bl.a. därför att produktionsvärdet
består av intäkter i
form av räntenetto och avgifter. Då räntenettot varierar med räntenivån
blir bankernas produktionsvärde
till stor del bestämt av en faktor utanför
deras kontroll. Vidare torde räntenettot krympa när konkurrensen blir
hårdare, vilket resulterar i en lägre uppmätt produktivitet.
Det finns heller
ingen vedertagen metod för att deflatera räntenettot. Till detta kommer de
ll

10-0264
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allmänna problemen med produktivitetsberäkningar
inom tjänsteproduktion,
l nationalräkenskaex. med att ta hänsyn till kvalitetsförbättringar.
för bank- och försäkringsbranschen
perna är produktivitetsökningstakten
na schablonmässigt satt till 2%. Med tanke på finanssektorns kraftigt
ökade användning av ny teknik och nya metoder är det troligt att arbetskraftens produktivitet
har ökat mer under 1980-talet. Detta är dock svårt
att belägga med hjälp av tillgänglig statistik.
Ökade krav på det finansiella

systemet

En huvudorsak till finansbranschens starka expansion under 1970- och
l980-talen var att sparandet i samhället omfördelades kraftigt. Detta ställde ökade krav på finanssektoms förmåga att förmedla kapital. Stockarna
av skulder och tillgångar växte. År 1970 uppgick de sammanlagda skulderna for den offentliga sektorn, hushållen och företagen till drygt 140% av
BNP. Statens ökade skuldsättning under de följande 10- 15 åren motsvarades inte av någon neddragning av den privata sektorns skuldstock och
1988 uppgick de sammanlagda skulderna till 215% av BNP. En tydlig
ökning inträffade mellan 1985 och 1986 då avregleringen av kreditmarknaden gjorde det möjligt för hushåll och företag att kraftigt öka sin upplåning.
Diagram 14.2 visar att bostadsinstitutens
och statens sammanlagda
uppgick till 35% av BNP 1970.
utestående inhemska obligationsskuld
Obligationsstocken ökade från mitten av 1970-talet pga. statens växande

Diagram 14.2 Statens och bostadsinstitutens uteståendeobligationsskuld samt statens utlandsskuld
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upplåning. Under början av 1980-talet dämpade staten sin upplåning
medan bostadsinstituten ökade sin och 1988 var deras sammanlagda obligationsskuld drygt 70% av BNP, vilket motsvarade drygt 795 miljarder kr.
Statens utlandsskuld ökade från en försumbar nivå under första hälften av
1970-talet till närmare 15% av BNP 1985. Från 1983 upphörde statens
obligationsskuld,
mätt som andel av BNP, att växa och mellan 1986 och
1987 sjönk den även beloppsmässigt. Mellan l""7 och 1988 var den
beloppsmässiga ökningen obetydlig. Detta innebar större utrymme för
andra låntagare på kreditmarknaden.
Bostadsinstitutens
obligationsskuld
har varit en stabil andel av BNP
under nästan hela perioden. Detta mönster ändrades genom att kreditmarknadens regelverk omvandlades från mitten av 1980-talet. Från och
for bostadsinmed november 1985 upphävdes utlåningsbegränsningarna
stitut, banker och linansbolag. Tillsammans med en lättad emissionskontroll gjorde det att bostadsinstituten kunde expandera både upplåning och
utlåning, se även tabell 14.1. Ökningen av obligationsskulden uppgick till
70 miljarder kr. 1986, vilket var 30 miljarder kr. mer än året innan.
Tabell 14.1 Nettoutlåning i svenskakronor
Miljarder kronor
Banker

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Ställning
1989-12-31

Bostadsinstitut

Finansbolag

8
17
16
13
7
51
44
95
45

25
20
27
38
39
76
49
71
87

3
7
14
3
10
22
23
8
4

484

589

109

Summa

36
44
57
54
56
149
116
174
-

° Avser dec 1988-nov 1989.
b Avser 891130.
Källa: Riksbanken.

Under större delen av perioden var bankernas och Försäkringsbolagens
obligationsinnehav
en spegelbild av statens och bostadsinstitutens obligationsskulder. De år då upplåningsbehovet för budgetunderskott och bostadsñnansiering var stort användes en stor del av bankernas och försäkringsbolagens placeringskapacitet till s. prioriterade obligationer. Under
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet använde bankerna 20-50 %
av de årliga ökningama av Finansiella tillgångar till obligationsköp. Motsvarande andel För försäkringsbolagen var 45-65 °/0. Den övervägande
delen av detta utgjordes av prioriterade obligationer.
Hösten 1983 avskalfades bankernas likviditetskvoter.
Ett år senare ändrades placeringsplikten för försäkringsbolag och AP-fonder, vilket innebar
att de inte längre behövde behålla de obligationer de ålades att köpa.
Obligationsköpens andel av den totala ökningen av Finansiella tillgångar
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sjönk märkbart efter detta. Både banker och försäkringsbolag var nu friare
i hanteringen av sina tillgångs- och skuldportföljer.
Vid halvårsskiftet 1989
ägde bankerna obligationer för drygt 126 miljarder kr., vilket motsvarade
mindre än 10% av deras totala tillgångar. Försäkringsbolagens obligationsinnehav uppgick samtidigt till knappt 207 miljarder kr., motsvarande
över 45 % av de totala tillgångarna.
tjänar som en viktig kanal
Kreditmarknaden
för statsmakternas ekonomisk-politiska intentioner. Detta avspeglas i tabell 14.1. Under januari
1981 orskakade stora valutautflöden en försvagning av kronan. Riksbanken använde en rad regleringar för att strama åt likviditeten
och tvinga
Även
räntenivån
valutaflödet.
och
därmed
vända
1985
fick
upp
omsorgen
Denna gång var åtgärom externbalansen motivera en stram kreditpolitik.
derna av mer prispåverkande karaktär. Vid båda tillfällena dämpades
dock kreditgivningen, särskilt från bankerna.
Utlåningsbegränsningarna
avskaffades i november 1985, efter många
decennier med olika former av kvantitativa
regleringar. Effekten syns
tydligt i tabell 14.1, alla tre grupper av institut ökade sin utlåning kraftigt.

Regelverket

och konkurrensen

När bankernas långivning blev allt mer reglerad under 1970- och 1980talen växte långivningen utanför den reglerade sektorn. En mängd finansbolag startades. Bankerna kom dock att dominera även denna sektor
genom sina dotterbolag. Finansbolagen kunde ägna sig åt utlåning som
bankerna var förbjudna att bedriva, t.ex. belåning av kundfordringar.
Tabell 14.1 åskådliggör detta. Den tydliga dämpning av bankernas utlå1985, hade inte
ningsökning, som blev resultatet av kreditåtstramningen
sin motsvarighet i finansbolagssektorn. Tvärtom var finansbolagens nettoutlåning drygt tre gånger större än året innan. Det berodde för det första på
att ñnansbolagen ökade sin utlåning kraftigt efter det att utlåningstaket
togs bort i november 1985, vilket tyder på att de reagerade snabbare än
bankerna. För det andra ökade utlåningen i form av leasing, bl.a. genom
nya former av leasing för hushåll.
Finansräkenskaperna
innehåller inga uppgifter om finansbolag förrän
1976, vilket visar att de är en förhållandevis ny företeelse. År 1976 uppgick
fmansbolagens finansiella tillgångar till närmare 15 miljarder kr. År 1988
hade de ökat drygt tio gånger, till över 160 miljarder kr. Under samma
period var ökningen av bankernas finansiella tillgångar mindre än femfaldig, från drygt 230 miljarder kr. till närmare 1100 miljarder kr. Banker och
kunder har successivt anpassat sig till en mer avreglerad marknad och
bankerna har under 1988 och 1989 tagit tillbaka marknadsandelar från
Finansbolagen. De konkurrensfördelar
dessa hade i det tidigare regleringssystemet har till stor del försvunnit. Konkurrens mellan banker, finansbolag och bostadsinstitut har ökat betydligt p. a. att de olika instituten har
mer likartade förutsättningar än tidigare.
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Konsekvenser

för företag

och hushåll

När statens lånebehov minskade och reglerna förändrades fick andra lånDe icke-finansiella företatagare ett ökat utrymme på kreditmarknaden.
behandlats
efter
och
bostadssektorn,
har,
staten
som en prioriterad
gen
låntagarsektor. Likväl har företagen periodvis varit ransonerade på kreditmarknaden. Avregleringen har inneburit större finansiell frihet för företavilket är viktigt inte
gen och ett mindre beroende av självfinansiering,
minst för nystartade företag.
Av tabell 14.2. framgår bl. a. att bankernas nettoutlåning till hushållen
1981 och 1985. Hushållen
begränsades starkt under kreditåtstramningarna
reagerade märkbart på avregleringen som genomfördes i slutet av 1985.
Från och med 1986 ökade hushållen sin upplåning i banker, bostadsinstitut och finansbolag. Efter en lång tids ransonering fick hushållen större
frihet att själva avgöra sammansättning och nivå för sina skulder och
tillgångar. En stor del av hushållen verkar då ha valt att öka sin upplåning
och samtidigt utöka innehavet av bostäder, aktier m. m. Men till en del har
också upplåningen finansierat en ökad konsumtion. Under 1989 har dock
en dämpning av upplåningsökningen skett.
Tabell 14.2 Nettoutlåning till hushåll
Miljarder kronor
Banker
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
l 989
Ställning
1989-12-31

Bostadsinstitut

Finansbolag

Summa

21
31
29
26
25
87
77
96

l
10
9
4
2
27
38
54
12

19
17
14
21
19
48
25
34
46

1
4
6
1
4
12
14
8
-- 13°

261

305

45"

-

f Avser okt 1988-sep1989.
b Avser 890930.
Källa: Riksbanken.

Nya marknader

växte fram

Det hårt reglerade kreditsystemet klarade inte de ökade kraven på kreditförmedling som främst orsakades av statens ökade upplåningsbehov.
l
början av 1980-talet växte därför en verklig marknad för krediter fram.
Omsättningen i form av köp och försäljning av standardiserade skuldebrev
statistik inte finns
växte snabbt. Det är betecknande att någon tillförlitlig
förrän i april 1987, då Riksbanken började registrera omsättningen av
statspapper, dvs. statsskuldväxlar och statsobligationer. Denna täcker det
uppskattmesta av omsättningen på penning- och obligationsmarknaden,
ningsvis omkring tre fjärdedelar. Övrigt utgörs av bostadsobligationer,
företagscertifikat etc.

326

Den genomsnittliga dagliga omsättningen av statspapper var närmare 40
miljarder kr. under andra kvartalet 1987, därefter sjönk den successivt.
Dagsgenomsnittet sjönk från knappt 15 miljarder kr. 1988 till 6,5 miljarder kr. under 1989. Troliga förklaringar är statens minskade lånebehov,
inlärningselfekter och en förhållandevis lugn ränteutveckling. Vidare infördes en omsättningsskatt på handeln från och med januari 1989.
Även den svenska aktiemarknaden aktiverades påtagligt från början av
1980-talet. Flera samverkande faktorer kan urskiljas. Devalveringarna
medför1981 och 1982 i kombination med förbättrade konjunkturutsikter
de högre förväntade vinster i företagen. När placeringsplikten först lättades och sedan togs bort fick försäkringsbolagen möjlighet att placera en
större andel av kapitalet i aktier. Vidare infördes skattemässigt gynnat
1978 och allemanssparande 1984. Dessa
sparande, skattefondsparande
medel placerades delvis i aktier.
Från 1970 till 1980 steg börsvärdet från knappt 24 miljarder kr. till drygt
56 miljarder kr De officiella noteringarna underskattar dock omsättningen fram till 1983.. Därefter skedde en snabb värdestegring och i slutet av
december 1989 var börsvärdet drygt 740 miljarder kr. Omsättningen följde
i stort samma utvecklingsbana, och under åren 1970 o. m. 1979 omsattes
i genomsnitt aktier för drygt 1,7 miljarder kr. per år. Därefter ökade
omsättningen kraftigt och nådde en topp på över 141 miljarder kr. 1986.
Under senare år har omsättningen sjunkit. Det kan bl.a. förklaras med en
större försiktighet efter det stora kursfallet i oktober 1987, tvekan att sälja

Diagram 14.3 Börsvärdeoch omsättning för börsnoteradeaktier 1970-1989
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då kurserna förväntas stiga, omsättningsskatten som fördyrar handel samt
att det efter den 19 januari 1989 har blivit tillåtet att fritt köpa utländska
aktier.
Börsen förser de börsnoterade företagen med en del av det kapital
företagen behöver. Den övervägande delen av kapitalbehovet täcks dock
Aktiemarknadens bidrag till föregenom upplåning på kreditmarknaden.
ökade betydligt under 1980-talet. Under åren
tagens kapitalförsörjning
1970 till 1980 uppgick nyemissioner inkl emissioner till utlandet och
introduktioner
till i genomsnitt drygt 370 miljoner kr. per år. Genomsnittet för åren 1981 - 1988 var över 5100 miljoner kr.
I och med den stora tillväxten av skuld- och tillgångsstockar ökade också
riskerna. När väl fungerande marknader för aktier och obligationer växte
fram kunde också marknader för derivatinstrument skapas och behovet av
kunde därigenom tillgoatt skydda sig mot förluster vid pristluktuationer
doses. Denna typ av marknader hade inte tidigare funnits i Sverige.
för statsskuldväxlar och statsobligationer
Handel med terrninskontrakt
startade 1984 och 1985 började handeln med aktieoptioner.
Successivt
infördes fler typer av derivatinstrument
och handeln växte betydligt. Även
på dessa marknader har omsättningen minskat under senare år. Förklaringarna till detta är i huvudsak desamma som för den minskade omsättningen på penning- och obligationsmarknaden.
När större delen av valutaregleringen avskaffades närmade sig Sverige
även på det finansiella området. Detta har ökat
en frihandelssituation
möjligheterna att placera i utlandet, lika väl som det ökat tillgången på
utländskt kapital i Sverige. Handeln med utländska aktier över gränsen
har, sedan den avreglerades i januari 1989, t.o. m. december 1989 resulterat i en nettoimport till ett värde av närmare 28 miljarder kr.
tilläts fr. o.m. juli
Handel över gränsen med svenska kronobligationer
1989, vilket har resulterat i en nettoexport på drygt 36 miljarder kr. o. m.
december 1989. De relativt stora flödena kan tolkas som att placerare, i
Sverige och utomlands, har utnyttjat de utvidgade placeringsmöjligheter
har givit till att öka antalet instrument i sina
som valutaavregleringen
portföljer och därmed sprida riskerna och/eller öka den förväntade avkastningen.
Sammanfattningsvis
har den allmänna ekonomiska utvecklingen under
1970- och 1980-talen inneburit en kraftig ökning av verksamheten på det
finansiella området. Samtidigt har avregleringen av sektorn bidragit till en
betydande strukturomvandling.

14.4

Huvudfrågor

inför

1990-talet

l tidigare långtidsutredningar
har den framtida utvecklingen på de finansiella marknaderna analyserats bl. a. med hjälp av s. kreditmarknadsmatriser. Det är en metod som lämpar sig mindre väl när marknaderna är
avreglerade. Mot denna bakgrund har analysen av utvecklingen på de
finansiella marknaderna under l990-talet givits en annan inriktning. Samspelet mellan internationella, teknologiska och lagstiftningsmässiga aspek-
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ter belyses i en diskussion om i första hand bankernas och försäkringsbranschens utveckling. Vidare diskuteras ägarstrukturen och värdepappersmarknaderna i framtiden.

Ökad internationalisering

och konkurrens

Det finansiella systemet har traditionellt varit förhållandevis hårt reglerat i
flertalet industriländer. Detaljerade regelverk har beskurit handlingsfriheten. men också skyddat från konkurrens, t.ex. från utlandet. Därmed har
strukturomvandlingen
varit långsammare än eljest. Av allt att döma komDet
mer avregleringen att fortsätta, både nationellt och internationellt.
kommer att ändra spelplanen och ställa krav på anpassning.
Inom de europeiska gemenskaperna EG pågår ett omfattande lagstiftningsarbete som syftar till att integrera medlemsländernas
finansiella
marknader. Målet är att alla institutioner,
oavsett ursprungsland, skall
kunna konkurrera på lika villkor.
Frihandel innebär att konkurrensen ökar mellan olika marknader, aktörer och produkter. Det leder till ett effektivare resursutnyttjande,
vilket
bör komma kunderna tillgodo i form av lägre priser. Tillgången på kapital
och placeringsmöjligheter
ökar, vilket representerar en välfardsvinst. Tillväxten i ekonomin bör därmed öka.
I EEG-kommissionens rapport The costs of non-Europe
görs ett försök
att beräkna de samhällsekonomiska vinsterna av integration inom EG. På
medellång sikt väntas hela integrationsprocessen ge upphov till
en extra
BNP-ökning inom EG på 4,5 °/o.Av detta uppskattas den finansiella liberaliseringen bidra med en tredjedel, bl.a. beräknas priserna på finansiella
tjänster falla med i genomsnitt l0°/0. Välfärdsvinsterna
av finansiell integration behandlas utförligare i långtidsutredningens bilagor 2 och 5 Horn
och Flam, 1989, samt Svensson, 1989.
Även i Sverige har under
senare år en genomgripande översyn av lagstiftningen på det finansiella området påbörjats. Målsättningen är att
skapa klarare och mer överskådliga regler och att främja
en effektiv konkurrens. Reglerna skall bli mer konkurrensneutrala
och inte särbehandla
någon viss typ av institution. Vidare skall anpassningsförmåga och internationalisering främjas.
I Sverige domineras den finansiella sektorn fortfarande av de stora
bankerna och försäkringsbolagen. Bankerna har en stark ställning även
vad gäller t.ex. bostadsfinansiering,
finansbolags- och fondkommissionsverksamhet. Samtidigt arbetar den svenska finansiella sektorn under
helt nya förutsättningar.
Perioden från 1980-talets början har känneteckmånga nyetableringar etc. Därefter har den
nats av hög innovationstakt,
nya
svenska finansmarknaden mognat
under senare delen av 1980talet. Utvecklingen har lett till ökad konkurrens, uppköp av finansiella
företag och samarbete av olika slag. I ökad utsträckning har etablering och
upplåning skett också utomlands. Trots denna utveckling måste branschens allmänna vinstnivå fortfarande betecknas som hög. Koncentrationen och vinstnivån kommer dock att påverkas om sektorn öppnas
ytterligare för utländsk konkurrens.
Förändringar
omvärlden har lett till tydliga reaktioner inom den finan-
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siella sektorn. l Europa har hundratals banker och finansiella företag gått
samman eller på annat sätt börjat samarbeta. Processen innehåller också
fenomenet branschglidning, vilket innebär att aktörer etablerar sig på fiera
delmarknader, t.ex. att en bank köper ett försäkringsbolag.
En parallell tendens är specialisering. Ett exempel är framväxten av
mäklare för bl.a. värdepapper och försäkringar. En mäklare sluter inte
avtal för egen del utan är enbart förmedlare. Det ställer mindre krav på
kapitalresurser än att sluta avtal i eget namn. Det blir därmed betydligt
lättare att etablera t.ex. en försäkringsmäklare
än ett försäkringsbolag.
Detta torde öka konkurrensen och flexibiliteten inom branschen.
Den kommande tioårsperioden
kommer sannolikt att domineras av
integrationen inom EG. En mer omfattande internationell handel, köp och
sammanslagningar av företag osv. gör att efterfrågan på kapital och finansiella tjänster ökar. Därmed kommer nya och större krav att ställas på den
finansiella sektorn.

Några

viktiga

val

För Sveriges del är det inte frågan om att välja mellan en reglerad eller
oreglerad finansiell sektor. Det reella valet inför 1990-talet är istället hur
långt avregleringen och därmed strukturomvandlingen
skall drivas.
En effektivt fungerande finansiell sektor är viktig för hela samhällsekonomin. En rimlig utgångspunkt förefaller därmed vara att finanssektorn
styrs av en lagstiftning som varken gynnar eller hämmar verksamheten i
jämförelse med andra samhällssektorer. Avregleringen är ett steg i riktning
mot en mer neutral behandling.
Om lagstiftaren bestämmer sig för att låta fri konkurrens råda på det
finansiella området, nationellt och mot utlandet, kommer så gott som alla
svenska delmarknader att bli beroende av utlandet. Det kräver att svenska
aktörer kan arbeta på samma villkor som utländska. Exempelvis ökar då
sannolikt trycket på att anpassa beskattningen av individer, företag och
finansiella instrument till utländska nivåer. I annat fall kan placeringar,
handel etc. komma att ske på utländska marknader. Här återkommer
konflikten mellan att skapa en effektiv enskild marknad och att uppfylla
målsättningar som gäller andra samhällssektorer. Å ena sidan finns effektivitetsvinster med att delta i det internationella utbytet, å andra sidan kan
det finnas en vilja att skydda nationell verksamhet eller att ha en avvikande beskattning.
Reglerna bör vara neutrala både gentemot andra inhemska branscher
och gentemot finanssektorn utomlands. Ett exempel på att detta kan skapa
problem är moms-beläggning av finansiella tjänster. Beläggs finansiella
tjänster med full moms skapas neutralitet inom landet, men de svenska
marknaderna missgynnas jämfört med utlandet.
Är det då överhuvudtadet nödvändigt att det finns
en finanssektor som
är ägd och baserad i Sverige Svaret är inte självklart ja. Det finns en
mängd varor och tjänster där Sverige helt eller delvis är beroende av
import, utan att detta uppfattas som ett samhällsekonomiskt
problem.
Däremot borde det finnas goda förutsättningar för att generera intäkter åt
folkhushållet genom att skapa en internationellt konkurrenskraftig
finans-
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sektor i Sverige. Det finns ett stort kunnande vad gäller administrativa och
tekniska system, den allmänna utbildningsnivån
är hög och infrastruktuutvecklad.
väl
är
ren

Strukturomvandlingen

fortsätter

Strukturomvandlingen
inom finanssektom kommer bl.a. att leda till lägre
marginaler, ökad användning av teknik, mer och snabbare information
och ett ökat internationellt inflytande. Traditionellt ökar också koncentrationsgraden i en bransch som mognar. Även de nya reglerna om ökade
krav på det egna kapitalets storlek torde innebära fördelar för stora enhekommer att dämpas.
ter. I mognaden ligger också att innovationstakten
Detta gynnar sannolikt etablerade aktörer. De största förändringarna torde komma att härröra från nya tillämpningar
av gamla produkter och
import från utlandet snarare än att helt nya produkter skapas.
Det finns också faktorer som talar emot en ökad koncentration, i bemärkelsen att färre aktörer får en ökad makt på marknaden. En viktig faktor är
den internationella konkurrensen. Om konkurrensen från utlandet är effektiv spelar det ingen roll om antalet inhemska företag är många eller få.
Den svenska bilindustrin är ett exempel på detta.
utveckling är också den ökade användningEn konkurrensbefrämjande
Detta innebär att en låntagare
en av värdepapper vid kapitalanskaffning.
istället för ett direkt lån hos t.ex. en bank ger ut skuldförbindelser som är
avsedda att handlas på en marknad. Bankens roll förändras då från att
bevilja och äga krediten till att vara rådgivare och förmedlare. Den senare
verksamheten kräver bl.a. avsevärt mindre eget kapital och konkurrensförblir mindre uppenbara. Utrymmet
för
delama för stora institutioner
mindre och specialiserade företag ökar och konkurrensen förstärks. Låntagarna får en ökad rörelsefrihet i och med att de blir mindre beroende av en
direkt långivare.
.
Den tidigare utvecklingen har inneburit stora investeringar i avancerade
tekniska system och personal. Det är dock inte givet att det även i fortsättningen kommer att krävas stora fasta investeringar för att etablera sig på
en finansiell marknad. Denna typ av inträdeshinder kan komma att minska även om inte några rent teknologiska framsteg görs under l990-talet.
När befintlig teknologi blir billigare, sprids och utnyttjas bättre kan det
innebära väsentliga förändringar och möjligheter till skärpt konkurrens.
Det kan t.ex. bli möjligt att via en enda dataterrninal utföra affärer på
samtliga aktiebörser i Europa.
Under l990-talet kan vi förvänta en fortsatt hög aktivitet på det finansiella området. Som påpekats är integrationen inom EG en anledning till
detta. De stora obalansema i världshandeln som diskuterades i kapitel 4
kräver också fortsatt finansiering. Detsamma gäller vissa u-länders stora
skulder. Den politiska processen i Östeuropa kan också komma att innebära att en mycket stor kreditefterfrågan riktas mot det finansiella systemet i
OECD-ländema. Svenska institutioner bör ha ett gott utgångsläge för att
delta på denna nya marknad.
Även om den finansiella aktiviteten, i Sverige och utlandet, kommer att
fortsätta att vara hög innebär det inte att finanssektorn nödvändigtvis
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kommer att använda mer reala resurser i form av arbetskraft o.dyl. För
detta talar den kraftiga kapacitetsuppbyggnad som skedde främst under
1980-talet. Expansionen innebar att nya produkter och tekniska system
togs i bruk och framförallt att dessa i ökad utsträckning standardiserades.
Därmed blir resursåtgången för att sälja ytterligare en aktie eller en försäkring avsevärt lägre än tidigare.
Utgångspunkten for det resonemang som förts är att avregleringsprocessen i Sverige och i utlandet fullföljs. På grundval av dagens kunskaper
förefaller detta också som en trolig utveckling. Avregleringsprocessen kan
dock komma att ta avsevärt längre tid än vad som idag är planerat.
Politiska förhållanden kan skifta och inom EG skall varje lands parlament
godkänna alla lagändringar. Även den senaste tidens politiska utveckling i
Östeuropa kan göra den europeiska integrationen mer komplicerad.
Vidare finns det starka intressen som skulle förlora på avreglering och
är ofta lönsamma för de aktöökad konkurrens. Marknadsimperfektioner
utnyttja
skattelagar
kan
dem.
Ländernas
etc. måste också harmorer som
niseras för att deras finansiella marknader skall kunna arbeta på lika
villkor. Även om regelverken samordnas kvarstår ett betydande arbete för
att överkomma skillnader i traditioner, kunskapsbarriärer etc.
En risk finns också för att avregleringen och den internationella integrationen endast temporärt skapar en ökad konkurrens och fallande priser på
uppstår efter en
det finansiella området. Faran är att en oligopolsituation
troligt att några
företag.
finansiella
Det
är
utslagning
tid av uppköp och
av
amerikanska
banjapanska
och
företag,
internationella
verkligt stora
ex.
ker, skulle stärka sina positioner under en sådan process. Utvecklingen
efter avregleringen i Storbritanien 1986 ger ett visst stöd för detta synsätt.
Kanske bör det avslutningsvis understrykas att lagstiftningsarbetet varken inom EG eller i Sverige sker i riktning mot en ökad laglöshet.
Tvärtom kan reglerna istället komma att skärpas på många områden. I
Europa har lagstiftning på det finansiella området traditionellt varit mindre hård än i

Bankerna

ex. Förenta staterna.

får en mindre

skyddad ställning

Bankerna kommer under 1990-talet att påverkas av lagändringar som
berör både den interna företagsstrukturen och bankmarknaden som helhet.
Bankernas tidigare särroll inom finanssektorn har börjat luckras upp.
Ett exempel är inlåning på konto där bankerna fortfarande har ensamrätt
kan väntas få ökad
enligt svensk lag. Olika substitut för kontoinlåning
betydelse vilket gör kontoinlåning till en avtagande styrkefaktor för bankerna.
De förändringar som förutses ske till följd av avregleringarna har rest
frågor om hur det finansiella systemets stabilitet skall kunna garanteras.
Om gränskontrollen minskar eller tas bort är det viktigt att olika länders
lagstiftare har en samsyn i frågan om vad som skall bevakas. Centralbanker
kommer sannolikt att bygga ut det internatiooch inspektionsmyndigheter
nella samarbetet.
Exempelvis har myndigheternas ökade medvetenhet om de stigande
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riskerna i bankverksamhet lett fram till en internationell överenskommelse om enhetliga och högre krav på eget kapital i banker och andra finansinstitut. För att uppnå konkurrensneutralitet
bör samma placering kräva
samma grad av reserver i form av eget kapital oberoende av vilken typ av
fmansinstitut som står för utlåningen. Sverige har valt att fullt ut tillämpa
de internationella reglerna över hela kapitalmarknaden.
En internationell
samordning har bedömts vara så väsentlig att nationella hänsyn fått ge
vika. Kravet på större eget kapital innebär en fördyring för bankerna och
leder sannolikt till omprioriteringar
av verksamheter inom bankkoncernerna. Detta kan ses som ett exempel på hur lagstiftning kan komma att
generera strukturella förändringar.
Ändrade skatteregler kommer också att
stor inverkan på bankernas
verksamhet. Skatteomläggningen gör hushållen räntekänsligare. Bankernas räntenetto kan därför, både av pris- och volymskäl, komma att ge ett
relativt sett minskande bidrag till resultatet. Detta kan komma att öka
beroendet av avgifter. Dels ökar betydelsen av att avgiftssättningen rätt
speglar kostnaderna, dels kan kraven på att avgiftsbelägga tjänster öka.
Enligt den nya företagsbeskattningen kommer bankernas möjligheter att
bygga upp obeskattade reserver att minska radikalt. En större del av
resultatet måste hädanefter beskattas, men till en lägre skattesats än tidigare. De svenska bankernas obeskattade reserver är internationellt
sett en
udda företeelse och deras kapitalbas, enligt de internationella kapitaltäckningsreglerna, kommer att stärkas när reserverna beskattas. En stark kapitalbas bör vara en tillgång i den internationella konkurrensen. Beskattat
eget kapital är också lättare att värdera än tidigare obskattade reserver,
inte minst för utländska bedömare.
Under senare år har koncentrationen på den svenska bankmarknaden
ökat. Detta har lett till större konglomerat där i princip alla slag av
finansiella funktioner samlas. De helt fristående instituten har blivit färre
och oligopolsituationen
på bankmarknaden är tydligare än tidigare.
Myndigheterna kan här sägas ha motstridande lojaliteter. Solida, stabila
banker som kan motstå ekonomiska svackor är en förutsättning för tilltron
till marknaden och därmed stabiliteten. Tillsynen underlättas också om
bankerna är få och stora. Stabilitet är emellertid inte entydigt positivt utan
står delvis i motsats till priskonkurrens och förnyelse. I en oligopolmarknad finns risk för trögheter i anpassningen till kundernas behov.
Till stöd för bedömningen att den svenska bankmarknaden är starkt
koncentrerad kan tas studier som gjorts inom t.ex. OECD. Faktorer som
jämförts är bl.a. antal bankkontor per invånare, antal utländska banker
och de fem största bankernas andel av samtliga bankers tillgångar. Resuli Sverige är hög. Mätproblemen är
taten visar att koncentrationsgraden
emellertid betydande.
Hur graden av koncentration på marknaden skall bedömas beror i hög
grad av hur det utländska inflytandet över marknaden värderas. En ökad
utländsk konkurrens är av vikt för att förbättra produktutbudet och pressa
priserna.
Utländskt ägande i svenska fmansinstitut och rätten till filialetableringar kan bedömas öka efter att tidigare i stort sett varit förbjudna. Delvis är
det risken för att svenska finansiella företag skall bli utestängda utomlands
som har tvingat fram ett nytänkande i dessa frågor.
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Tabell 14.3 De fem största bankernasandel av bankernastotala tillgångar
Procent
1960

1984

79
46

89
57

18°
15

26
13

Sverige
Danmark
Förbundsrebubliken
Tyskland
Förenta staterna
a Avser 1961.
Källa: OECD.
Tabell 14.4 Antal etableradeutländska banker

Sverige
Danmark
Förbundsrebubliken
Tyskland
Förenta staterna

1970

1980

1986

O
O

0
5

12
8

213
153

..
243

77
79a

a Avser 1975.
Källa: OECD.

Men det finns också goda samhällsekonomiska skäl för en sådan omvärdering. Effektivitet och lönsamhet är alltid svår att mäta och värdera så
länge en marknad är isolerad från utländsk konkurrens. Den periodvis
kan t.ex.
mycket höga lönsamheten i banker och andra finansinstitut
delvis antas ha varit en konsekvens av svag konkurrens. Det är dock troligt
att den utländska konkurrensen kommer att vara en viktig drivkraft bakom strukturomvandlingen
talet.

Också försäkringsföretagens

av den svenska bankmarknaden

under 1990-

roll förändras

Försäkringsbranschen har under lång tid varit skyddad. Konkurrensen har
begränsats både genom lagstiftning och ett omfattande branschsamarbete
för produktutveckling
och prissättning.
Under 1980-talet har lagstiftningen varit föremål för översyn. Utredningsuppdragen formulerades emellertid när Sveriges gränser på det finansiella området var relativt slutna. Många av de förslag som utredningarna
presenterat rimmar därför mindre väl med den utveckling som nu pågår.
Lagstiftningen på forsäkringsområdet har bl.a. därför omarbetats i mindre
utsträckning än lagstiftningen för övriga delar av finanssektorn.
Det nuvarande regelverket sätter upp snäva ramar för konkurrensen när
Ett system som
det gäller premier och produkter på livforsäkringsområdet.
skulle mot
livförsäkringsbolag
försäkringstagare
byta
underlättar för
att
vinstutdelEtablering
motverkas
övervägas.
bakgrunden
kunna
den
av
ningsförbudet som hindrar att vinster delas ut till aktieägare.
Mycket tyder på att premiesättning och produktutbud i framtiden kommer att vara betydligt mer varierat än vad som varit fallet under de senaste
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decennierna. En orsak är att den pågående avregleringen och anpassningen
till EG kommer att öka konkurrensen från utländska bolag. En annan
faktor är det minskade samarbetet inom branschen. Samordning och enhetliga regler har blivit mindre betydelsefullt, bl.a. har en tidigare kartellöverenskommelse om gemensam premiesättning av livförsäkringar
sagts
upp och bolagen har börjat anlita mäklare som försäljningskanal. Tidigare
fanns en intern överenskommelse mellan bolagen om att inte sälja försäkringar via mäklare.
Skattesystemet har under de senaste åren bidragit till en kraftig expansion av sparandet i pensionsförsäkringar.
Med de riktlinjer som hittills
dragits upp för skattereformen kommer försäkringssparandet även i fortsättningen att behandlas gynnsamt jämfört med andra inhemska sparformer.
Skattereformen innebär emellertid att avkastningen på försäkringssparande i framtiden kommer att beskattas hårdare i Sverige än i flera andra
länder. De frihetsgrader som tidigare funnits i fråga om beskattning av
sparande har reducerats väsentligt genom valutaliberaliseringen.
Sammantaget medför detta naturligvis en risk för att en del av det långsiktiga
sparandet flyttar utomlands. Genom att införa en premieskatt på utländska livförsäkringar försöker lagstiftaren reducera de kapitalflöden som kan
bli konsekvensen av en högre inhemsk beskattning.
Under senare år har s.k. branschglidning mellan olika finansiella verksamheter blivit vanligare. Branschglidningen mellan banker och försäkringsbolag har yttrat sig inte bara genom en ökad konkurrens om sparandet
utan även genom att båda typerna av institut väsentligt utvidgat sina
verksamheter på det finansiella området. Genom ett brett utbud av finansiella tjänster erbjuds kunderna en samlad lösning på sina finansiella
problem. Det har även blivit vanligt med samarbetsavtal mellan banker
och försäkringsbolag, där det normala är att bankerna säljer livförsäkringar via sina kontorsnät.
En långtgående form av branschglidning är när olika finansiella företag
går ihop i samma koncern. Den svenska lagstiftningen medger emellertid
inte starka organisatoriska samband mellan försäkringsbolag och andra
finansiella företag. Banker kan överhuvudtaget inte äga aktier i försäkringsbolag och de senare får endast äga aktier i banker eller andra finansielföretag motsvarande maximalt 5% av röstvärdet. Banker och försäkringsbolag kan inte heller ingå som systerföretag i en holdingbolagskoncern. Det är främst förbudet mot att driva annan rörelse som hindrar
försäkringsbolagen från att skaffa sig starka intressen i andra finansiella
verksamheter. Försäkringsbolag har emellertid kommit att äga finansbolag
direkt eller indirekt via sina pensions- och personalstiftelser eller i samverkan med närstående intressegrupper och kan på så vis ändå ägna sig åt
annan finansiell verksamhet. På liknande sätt förbereder nu flera banker
betydande engagemang i livförsäkringsbolag.
Frågan är om starka organisatoriska samband mellan försäkringsbolag
och andra finansiella företag skall tillåtas i Sverige. Framväxten av olika
organisatoriska modeller som lagstiftningsmässigt
är tillåtna, men som
ändå kan sägas strida mot intentionerna i den gällande lagstiftningen, visar
att en snar lösning av problemen kring branschglidningen är mycket ange-
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Diagram l4.4 Branschglidning
Holdingbolagsmodellen
Holdingbolag
l

l
Försäkringsbolag

Bank

Finansbolag

Dotterbolagsmodellen
Försäkringsbolag

Bank

Finansbolag

Försäkringsbolag

Bank

Finansbolag

missgynnas i
lägen. Annars finns risken för att svenska försäkringsinstitut
den internationella konkurrensen. Inom EG finns dock ännu ingen enhetlig politik utarbetad för sambandet mellan banker och försäkringsbolag.

Institutionsägandet

ökar

kartläggning av ägarförhållandena på den svenska böri
och ökad koncentration
sen visar på en fortsatt institutionalisering
institutionalisesvenskt näringsliv. Hushållen har bidragit till den ökande
ringen genom att det skett en förskjutning från fysiska personers direktägda andel av börsvärdet till indirekt ägande via olika fonder, en utveckling
som drivits på av de skattelättnader som varit förknippade med allemansEn allt större
fonder och tidigare även av de s.k. aktiesparfondema.
andel av aktiestocken har därigenom kommit att innehas av institutioner
med fördelaktiga skattemässiga villkor. Framför allt har den största ägaren

Ägarutredningens

ökat sin andel av röstetalet.
Alla aktieägare har möjlighet att utöva inflytande i ett enskilt bolag
genom att varje aktie berättigar dess innehavare till rösträtt vid bolagsför en ägare att kontrollera ett enskilt företag
stämman. Möjligheterna
bestäms emellertid inte enbart av röstetalet utan även av regler bl. a. för
hur rösträtten får utnyttjas och av den övriga ägarstrukturen. Att koncentrationsgraden ökat under 1980-talet innebär därför inte automatiskt att
den största ägarens kontroll stärkts, även om så i allmänhet tycks vara
fallet.
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En viss koncentration är ofta en förutsättning för en fungerande resursövervakning i företagen. En hög koncentration i näringslivets ägarstruktur,
i den meningen att ett begränsat antal ägare kontrollerar en stor del av de
totala produktionsresurserna,
kan emellertid strida mot behovet av en
mångsidig prövning av näringslivets resurser.
Syftet med ett aktieinnehav varierar normalt mellan olika ägarkategorioch vara ett resultat
er. Innehav kan dels ses som en ren portföljinvestering
av en placeringsstrategi, dels vara en konsekvens av en strävan att uppnå
effektivitetsvinster
genom att kontrollera verksamheten i företaget. Ägarkategorierna skiljer sig bl. a. på det sätt de ger uttryck för sin uppfattning
om företagets skötsel och inriktning. Ett sätt att signalera sin uppfattning
är att Förändra sin ägarandel, ett annat att med bibehållen ägarandel på
olika sätt förmedla sin uppfattning till företagsledningen. Den ägare som
handlar på det senare sättet kan sägas utöva en mer aktiv ägarroll.
Den ökade institutionaliseringen
innebär att en allt större andel av
börsaktierna kommit att innehas av institutioner med legala begränsningar
i fråga om förvärv av aktier i enskilda företag. Sådana begränsningar gäller
för försäkringsföretag, aktiefonder, aktiespar- och allemansfonder, fjärde
och femte AP-fonden samt löntagarfondema.
Effekten av de legala begränsningarna kan bli att resursövervakningen i företagen försvagas. Denna konsekvens måste dock vägas mot de fördelar som fondsparande faktiskt innebär för många småsparare, vilka kan minska både transaktionsoch informationskostnader.
Som kontrollerande ägare i enskilda företag förekommer främst fysiska
och icke-finansiella
företag. Strävan efter
personer, investmentföretag
kontroll av enskilda företag har under senare år intensifierats bl. a. genom
ett ökat antal offentliga uppköpserbjudanden.
Intresset för att motarbeta
förändringar i ägarstrukturen, som inte vunnit den sittande företagsledningens gillande, har också ökat. Ett sätt att öka företagsledningens inflytande och minska ägarnas övervakningsmöjligheter
är genom korsvist
ägande, dvs. ett ägande där två företag äger aktier i varandra. Kombineras
flera olika ömsesidiga ägarsamband med varandra kan företagsledningen i
praktiken göra sig helt oberoende av ägarna.
Frågan är vilka effekter förändringar i ägarstrukturen får för företagens
effektivitet. På basis av hittills gjorda studier är det inte möjligt att generellt ange vilken betydelse den fortsatta institutionaliseringen
och den
ökade koncentrationen i de svenska storföretagen haft för företagens effektivitet och förnyelseförmága. De studier som analyserat sambanden mellan en viss ägarstruktur och företagens effektivitet är motstridiga och ofta
svårtolkade Ägarutredningen,
1988.
Den hårdnande internationella konkurrensen kommer sannolikt att leda
till fler företagsköp utomlands, som i viss utsträckning även kan komma
att påverka ägarstrukturen i de svenska företagen. En anpassning av Sveriges regelsystem så att det harmoniserar med motsvarande inom EG torde
innebära uppluckringar i nuvarande begränsningar för utländska intressenters möjligheter till ägande i svenska företag.
En annan faktor som på sikt skulle kunna påverka ägarstrukturen i
svenskt näringsliv är om s. erbjudandeplikt införs. Med erbjudandeplikt
menas att den som förvärvar mer än en viss andel av aktierna eller

337

företag skall vara skyldig att erbjuda
röstetalet i ett marknadsnoterat
samtliga ägare i detta bolag att till honom försälja sina aktier till samma
pris. Ett förslag om erbjudandeplikt vid 33 l/3 % av rösterna har framlagts
skulle
Med en så låg gräns för erbjudandeplikt
av EG-kommissionen.
flertalet av de största aktieblocken i de svenska börsbolagen inte kunna
träder i funktion. Därigenom skulle
överlåtas utan att erbjudandeplikten
öka, vilket skulle kunna bromsa strukkostnaderna för kontrollägarskiften
turförändringar
i näringslivet.
för att näringslivets riskkapitalförsörjning
En förutsättning
skall vara
effektiv är att det sker en bred prövning av aktiemarknadens olika investeringsprojekt. För att en sådan prövning skall komma till stånd bör handeln
ske mellan ett någorlunda stort antal aktörer som agerar oberoende av
varandra och som sinsemellan skiljer sig åt i fråga om riskbenägenhet,
kompetens, placeringsinriktning
och tidshorisont. Ett ökat utländskt ägande av aktier i svenska företag skulle kunna bidra till att öka mångfalden
ytterligare.
l den mån branschglidningen mellan banker och försäkringsbolag löses
genom fler organisatoriska samband kan det komma att få konsekvenser
för ägarstrukturen, främst i den finansiella sektorn. Om ex. försäkringsbolag i framtiden tillåts äga banker kommer de att kunna utöva ett mer
aktivt ägaransvar än vad som är möjligt idag till följd av de begränsningar
som gäller försäkringsbolagcns aktieinnehav.

Värdepajppersmarknaderna,
teknologin

och regelsystemet

De nya värdepappersmarknader
som vuxit fram under de senaste decenniibland
onödiga
och svårförståeliga. Accepterar man att
både
erna, anses
risk
avkastning och inte aktivt ägande, som
och
det är kombinationer
av
styr många marknadsdeltagares agerande är det lättare att förstå tanken
bakom det senaste årtiondets finansiella innovationer. Nya värdepapper
kombinationer av risk och
representerar oftast ett nytt sätt att förpacka
avkastning. Ett bra exempel är indexoptioner. Genom att skapa ett värdepapper vars värde är baserat på ett aktieindex kan man enkelt erhålla den
kombination av risk och avkastning som representerar hela aktiemarknaden, utan att man behöver köpa alla de olika aktier som finns på marknaden.
kan komma att ändra markDagens data- och informationsteknologi
nadsstrukturen kraftigt. Datoriserad global spridning av information möjliggör ett informationsflöde
regionalt och globalt av en helt annan dignitet

Diagram 14.5 Sökprocessi en marknad utan respektive med ett informationssystem
Köpare

Säljare

Köpare

Sämre
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än tidigare. Diagram 14.5 åskådliggör överlägsenheten hos en marknad
med ett fungerande informationssystem.
En konsekvens av datoriseringen är att behovet av mellanhänder minskar. Det är fullt möjligt att placera ut terminaler hos större placerare och
låta dem delta direkt på marknaden. Det är sannolikt att sådana önskemål
reses i takt med att allt fler lär sig vad teknologin kan åstadkomma. En
sådan utveckling kommer att göra mellanhänderna mer beroende av att
förädla sina tjänster och produkter, t.ex. i form av kunskap om enskilda
värdepapper och marknader. Den rena transaktionstjänsten blir av mindre
betydelse.
På samma sätt som slutkunderna kan komma att handla direkt på
marknaden är det också möjligt att placera ut terminaler från Londonbörsen i Stockholm eller omvänt. Finns bara efterfrågan på tjänsten kommer
man att skapa globala handelssystem där de order som lämnas sänds till
den börs som för ögonblicket erbjuder bästa pris. Man närmar sig därmed
lärobokens modeller med omedelbart arbitrage vid prisavvikelser. Tekniken finns i dag men det är närmast lagstiftningen som ligger efter. För att
skall fungera räcker det emellertid inte med att
en värdepappersmarknad
och handelssystem. Minst lika viktigt är att
ha moderna informationsmetoderna för att genomföra betalningar och att registrera förändrade
ägandeförhållanden fungerar. Det krävs således ett betydande internationellt samarbete för att standardisera bl.a. värdepapperstyper, betalningsflöden och betalningstidpunkter.
Allt fler värdepapper kommer att hanteras i kontoform, ungefär på
samma sätt som man länge har gjort med pengar. Konceptuellt är det ingen
större skillnad mellan pengar och andra värdepapper även om de senare
ofta är svårare att definiera och har fler och andra egenskaper. Värdepapinför för närvarande ett kontobaserat system för
perscentralen VPC
aktier och obligationer. Under hösten 1990 kommer dagens system att
läggas om, aktiebreven försvinner och aktiehanteringen blir helt datorisePMC håller på att bygga upp ett liknanrad. Penningmarknadscentralen
de system för hantering av framför allt stats- och bostadsobligationer.
Optionsmarknaden
har redan från starten varit helt kontobaserad. Den
här utvecklingen innebär att transaktionssystemen på den svenska värdepappersmarknaden bör kunna fylla de krav på funktionalitet
som ställs
både nationellt och internationellt.
Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det önskvärt att värdepapi vid
pershandeln fungerar på ett sådant sätt att transaktionskostnaderna
bemärkelse minimeras. Fyller marknaden kraven på effektivitet, producemed en låg real resursförbrukning samtidigt som
rar den likviditetstjänster
priserna har ett gott informationsinnehåll.
Staten utövar ett betydande inflytande över värdepappersmarknaden.
Därmed har man också stora möjligheter att påverka effektiviteten i det
finansiella systemet. För det första påverkar lagstiftningen och regelverket
marknadernas struktur och för det andra kan staten agera direkt genom
ägande eller annat inflytande.
Värdepappersmarknadskommitten
VMK
har nyligen lagt fram sitt
betänkande. Om VMK kommer att ligga till grund for kommande lagstiftning kommer den svenska lagstiftningen att vara i linje med vad som gäller
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utomlands. Det är svårt att på de finansiella marknaderna hitta en balansbäst hur
gång mellan självreglering de som agerar på marknaden vet
och
detaljerad
mycket
bli
kan
lagstiftning
som
detalj
och
den fungerar i
nödvändighet
med
reglering
inkluderar
En
lagom
ganskonserverande.
en
ka allmän lagstiftning som anger vad som bör gälla. Enskilda frågor får
eller branschorgan som skall
sedan delegeras till de kontrollmyndigheter
tillämpa lagen. Bankinspektionen, eller liknande, får härigenom en mycket
viktig roll.
tillåts att hålla större
VMK föreslår bl. a. att fondkommissionärerna
handelslager i aktier än tidigare, samtidigt föreslås att blankningsförbudet
avskaffas blankning är när man lånar en aktie och säljer den på marknaBåda förslagen kommer
den för att återgälda lånet vid ett senare tillfälle.
att underlätta aktiehandeln. Framför allt skapar man större möjligheter för
handel genom marknadsgaranter en aktör som garanterar att alltid köpa
och sälja ett visst värdepapper som komplement till dagens handel, som i
huvudsak är baserad på kundorder och mäkleri. De här förändringarna
kan potentiellt ändra strukturen på marknaden om nya aktörer finner det
lönsamt att bedriva verksamhet som marknadsgaranter.
Utöver att utforma regelverket uppträder staten som stor aktör på
marknaderna. Statens uppfattning om hur marknaderna borde fungera är
därför av stor betydelse. Riksbanken använder numera penning- och oblival av obligaRiksgäldskontorets
i penningpolitiken.
gationsmarknaden
är också till viss
tioner, emissionstekniker och återförsäljararrangemang
kommer att fungera. Stadel normgivande för hur obligationsmarknaden
transaktionskedjan.
Staten
ten har också ett starkt inflytande över själva
Penningmarknadsinutser majoriteten av börsstyrelsens ledamöter, PMI
formation
startades på initiativ från Riksbanken, staten är hälftenägare i
och Riksbanken är delägare i PMC som är
VPC och Riksgäldskontoret
spelar Riksbanken en mycket central roll
Därutöver
under uppbyggnad.
i stort. I transaktionssystemet förefaller
betalningsväsendet
gäller
när det
det endast vara optionsmarknaden
som i dagsläget inte har ett direkt
statligt inflytande.
vid 1990Det här betyder att det finns fyra finansmarknadsmonopol
talets ingång. Fondbörsen, värdepapperscentralen och penningmarknadscentralen kommer att vara baserade på lagstiftade monopol lagstiftningen
för PMC är ännu inte klar medan det privatägda OM på optionsmarknaden har ett de facto monopol.
eller andra former
Andra mer decentraliserade transaktionsstrukturer
sidst
handlar om är
syvende
till
Vad
det
og
av ägande är fullt tänkbara.
på
transaktionssystemen
de
dominera
tillåtas
stora
att
vem som skall
och på vilka grunder De här frågorna har
värdepappersmarknadsområdet
lösts på olika sätt i olika länder. Givet den rådande situationen - med ett
stort statligt inflytande i kombination med en snabb internationalisering
har staten ett ansvar för att inom det valda systemets ram skapa
effektivitet. Vidare bör eventuella privata de facto monopol som uppträder som vinstmaximerare regleras i en eller annan form om inte inhemska
alternativ etableras eller konkurrensen från utlandet är tillräckligt stor.
l ett internationellt perspektiv kommer sannolikt de koncentrationstendenser som generar likviditet att medföra ett fåtal stora marknadsplatser
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Diagram 14.6 Marknaderna flätas samman

New York

London

där man handlar med värdepapper av global betydelse. Sverige kan bli en
regional marknad i ett internationellt
sammanflätat system. Graden av
överlappning mellan Stockholm och andra marknader bestäms av effektiviteten inom det svenska systemet. Hög effektivitet leder till liten överlappning medan låg effektivitet kan leda till att den svenska cirkeln i
diagram 14.6 töms. Skall detta förhindras förutsätter det att en helhetssyn
på finanssektorn kommer till uttryck i det regelverk som skapas. Olika
lagar och regler som styr verksamheten bör vara inbördes konsistenta.
Därutöver bör regelverket behandla finanssektorn neutralt i förhållande
till andra svenska branscher och finanssektorn utomlands. Svenska särlösningar inom olika delar av det finansiella systemet leder långsiktigt till att
det kan bli svårt att framgångsrikt deltaga i den internationella utvecklingen.

14.5

Sammanfattning

och

slutsatser

Kapital och finansiella tjänster är en grundläggande förutsättning för
praktiskt taget all ekonomisk verksamhet. Detta kapitel har belyst de
snabba strukturförändringarna
i det finansiella systemet under 1980-talet
samt diskuterat några utvecklingstendenser inför framtiden.
Det finansiella systemets huvuduppgifter
är att handha betalningar,
förmedla kapital mellan de som har finansiella överskott respektive underskott, att prissätta och sprida finansiella risker samt allokera kapital genom att bestämma priser på finansiella tillgångar. Det finansiella systemets funktionssätt har därför stor betydelse för samhällsekonomins effektivitet.
Under efterkrigstiden och fram till 1970-talet var den svenska finanssektorn starkt regelrad. Under 1980-talet har en rad regleringar tagits bort och
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helt nya marknader har kunnat växa fram. Finanssektorn har utvecklats
från en starkt reglerad till en i huvudsak marknadsstyrd sektor.
Integrationen inom EG kommer att utöva ett avgörande inflytande på
det finansiella systemet under l990-talet. Ökad finansiell frihandel innebär starkare konkurrens mellan olika marknader, aktörer och produkter.
Det leder till ett effektivare resursutnyttjande, vilket kan förväntas komma
kunderna tillgodo i form av lägre priser och bättre produkter. En ökad
användning av värdepapper, effektivisering och internationell integration
i
kommer att bidra till detta. Tillväxten
av värdepappersmarknaderna
ekonomin kommer att främjas av en effektivare finanssektor.
Det val som Sverige står inför på 1990-talet gäller hur långt avregleringskall drivas. Om Sverien och därmed ñnanssektoms strukturomvandling
utbyte
ge fullt ut vill kunna tillgodogöra sig fördelarna av internationellt
torde en långtgående anpassning av det svenska regelverket bli nödvändig.
Det förefaller troligt att efterfrågan, regelverket och den tekniska utvecklingen driver fram en branschstruktur som kännetecknas av både stora
heltäckande finanskoncerner och små specialiserade företag.
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15

15.1

Välfärd

och

fördelningsfrågor

Inledning

l tidigare kapitel har intresset fokuserats kring den makroekonomiska
problem som
utvecklingen och de strukturella och stabiliseringspolitiska
utveckling.
ekonomisk
balanserad
till
stånd
med
förknippade
att
är
en
Den ekonomiska politiken har emellertid vidare syften. I samspel med
skall den bidra till att både öka välfärden och
andra politikområden
fördela den rättvist. Betydligt fler aspekter än vad som kan fångas i
analysram för den ekonomiska utvecklingen måste
långtidsutredningens
då beaktas.
I kapitel 3 argumenterades for att målen för den ekonomiska politiken
inriktning. Frågan i avsnitt 15.2 är hur
bör ges en mer välfärdsorienterad
välfärdsmål förhåller sig till välfärden i ett
ett sådant ekonomiskt-politiskt
individuellt perspektiv. Därefter diskuteras i avsnitt 15.3 utvecklingen för
några av de komponenter som räknas in i välfärden. Resten av kapitlet
I avsnitt 15.4 redovisas några drag i
handlar om fordelningsfrågoma.
under de senaste
förmögenhetsfordelningen
och
utvecklingen av inkomstjämställdhenämligen
fordelningsfrågoma,
på
aspekt
speciell
20 åren. En
avsnitt 15.6
I
avsnitt
15.5.
i
behandlas
kvinnor,
och
mellan
män
ten
diskuteras några av de problem och utmaningar som fördelningspolitiken
sannolikt kommer att ställas infor under 1990-talet. Kapitlet sammanfattas i avsnitt 15.7.

15.2

Välfärdsbegreppet

I kapitel 2 om mål och medel i den ekonomiska politiken diskuterades om
det är möjligt att formulera mål som är mer direkt kopplade till välfärden
bytesbalans etc. En slutsats var att
än traditionella mål som BNP-tillväxt,
kan forrnuleteoretiskt
åtminstone
mål
välfärdsorienterat
ett sådant
nationalförrnögenhet.
begreppet
i
ras termer av
defmeras som nuvärdet av framtida konsumNationalförmögenheten
tionsmöjligheter. Konsumtion skall i detta sammanhang ges en mycket vid
tolkning och innnefatta en rad andra aspekter än vad som traditionellt
betraktas som konsumtion. Det kan t.ex. gälla värdet av fritid, god miljö,
hälsa etc.
Nationalförmögenheten
är bestämd av tillgången på alla de materiella
och immateriella resurser som möjliggör framtida konsumtion i denna
vida mening. Det innefattar naturresurser som ger både rekreationsvärde
och råvaror,

kapital i form av maskiner byggnader och infrastruktur

samt
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mänskligt kapital i form av arbetskraft, kunskap, fungerande social organisation etc.
En poäng med nationalförmögenhetsbegreppet
är att välfärd knyts till
alla de resurser som möjliggör konsumtion och inte till konsumtionsnivån
i sig. En konsumtionsnivå som reducerar nationalförmögenheten,
dvs. en
resursförbrukning
som överstiger investeringarna, kan således vara förenad med en välfärdsförlust. Nationalförmögenhetsbegreppet
är därmed
också ett sätt att beakta den traditionella kritiken mot ekonomisk tillväxt.
En snabb konsumtions- eller produktionstillväxt
som samtidigt försämrar
miljön eller medför utslagning av människor, kan reducera framtida konsumtion och ter sig därmed tveksam ur ett nationalförmögenhetsperspektiv.
Även om det finns starka teoretiska
argument för en nationalförmögenhetsansats, är den också förenad med problem. Hur skall framtida konsumtion värderas gentemot konsumtion nu Hur skall olika komponenter i
ett utvidgat konsumtionsbegrepp vägas samman och framför allt hur skall
man finna empiriska mått på alla de resurser som bör vägas in i nationalförmögenheten
Det finns en risk för att hänvisningar till sådant som inte
går att mäta får legitimera felaktiga beslut eller underlåtenhet att fatta
obehagliga beslut.
Nationalförmögenheten
kan alltså ses som ett välfärdsmått på nationell
nivå. I teoretisk och empirisk forskning om välfärd är det emellertid oftast
den individuella välfärden som står i centrum. Men även i dessa
sammanhang, t.ex. i levnadsnivåundersökningama,
är utgångspunkten en liknande
resursorienterad syn på välfärden som den som ligger bakom nationalförmögenhetsbegreppet. En individs välfärd definieras där som hans förfogande över resurser att under givna förutsättningar medvetet kontrollera
och styra sina levnadsvillkor.
Måttet på välfärd är knutet till tillgången på
och möjligheterna att utnyttja sådana resurser som direkt eller indirekt
ger
individen ett ökat handlingsutrymme.
Det är detta handlingsutrymme
definierat som reella möjlighesom är välfärden. Begreppet "livschanser,
ter att göra meningsfulla val, har ibland använts som synonymt med
välfärd.
I olika empiriska undersökningar har de resurser som genererar välfärd
konkretiserats i bl.a. följande komponenter:
0 Ekonomiska resurser
inkomst och förmögenhet
möjligheten att
0 Arbetsmarknad
jobb och en god arbetsmiljö
O Fritid, rekreation och kultur
0 Boende - tillgång till bostad och boendestandard
0 Kunskaper och tillgång till utbildning
O Hälsa och tillgång till vård
O Säkerhet till liv och egendom
0 Politiska resurser, dvs. möjlighet att påverka politiska beslut
0 Social förankring - familj, sociala kontakter
Detta sätt att uppfatta välfärdsbegreppet har vissa implikationer.
Välfärd knyts till möjligheterna att välja snarare än till resultatet av olika val.
Inkomstens storlek, eller konsumtionsnivån,
kan inte ensam ses som mått
på välfärd. Snarare är det den potentiella inkomst som är möjlig för en
individ att uppnå som är intressant. Exempelvis är
den observerade
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inkomsten delvis uttryck för individens val, t.ex. mellan arbete och fritid.
Det är vidare inte tillgången på resurser som i sig ger en individ välfärd
utan snarare de möjligheter som är knutna till olika resurser. Dessa är
beroende av det sammanhang där resurserna används. Vad som krävs for
det kan gälla ett bra
att en individ skall uppnå vissa "livschanser"
varierar över tid, och i viss mån mellan olika
jobb", "en god hälsa etc.
grupper i samhället. En individs tillgång på resurser måste alltid relateras
till dessa krav. Det har vidare betydelse för välfärden vilka möjligheterna
är att faktiskt utnyttja resurser, vilket bl.a. är beroende av hur olika
marknader fungerar. l vissa sammanhang kan t.ex. sociala kontakter vara
mer betydelsefulla for vilka valmöjligheter som står öppna än tillgång till
ekonomiska resurser; vilken roll utbildning spelar för möjligheterna på
arbetsmarknaden kan variera. Enligt denna tolkning kan inte heller välfärd
jämställas med "välbefinnande",
dvs. den subjektiva upplevelsen av tillfredsställelse, som
bl.a. beror på hur anspråk formas och hur väl olika
valmöjligheter tas till vara. Välfärden är knuten till de faktiska och inte till
de upplevda levnadsbetingelserna.
Det resursorienterade sätt att uppfatta välfärd på som bl.a. levnadsnivåundersökningarna representerar, har kritiserats. Man menar bl.a. att tillinte är tillräcklig som beskrivning av välfärden,
gång på valmöjligheter
därför att man då bortser från det sociala och kulturella sammanhang i
vilket olika val träffas och som gör valmöjligheter meningsfulla för individen. I ett samhälle präglat av alltför snabb omvandling och därmed forsvagning av sociala band eller gemensamma värderingar kommer värdet
av rika valmöjligheter också att minska.
Det finns således en korrespondens mellan hur välfärd uppfattas på en
individuell nivå och välfärd på nationell nivå i form av nationalformögenheten. Välfärden kan beskrivas i termer av de resurser som begränsar
Nationalförmöindividens respektive nationens konsumtionsutrymme.
från
råvaror,
tillgångar
på
alla
nationens
genheten är
ren natur,
resurser hälsovård och social ordning
produktionskapital
till utbildningsväsende,
individen resurser i form av inkomster, kunskaper, hälsa, osv.
- som ger
Det finns dock en betydelsefull
att medvetet styra sina levnadsvillkor.
skillnad, som hänger samman med olikheter i tidsperspektiv. Medan den
vägs även framtida
enskildes välfärd begränsas till hans livsperspektiv,
in i ett nationellt
generationers handlings- eller konsumtionsutrymme
välfärdsbegrepp. En begränsning av framtida generationers konsumtionsutrymme reducerar nationalförmögenheten,
men inte nu levande generavälfärd. Denna distinktion
har betydelse för t.ex.
tioners individuella
perspektiv kan den närmast
synen på den yttre miljön. I ett individuellt
kopplas till rekreation, medan miljöfrågan i ett nationalformögenhetsperhör hemma i
spektiv berör långsiktiga levnadsbetingelser. Miljöproblemen
i
inte
i
grad
nationalförmögenhetsperspektiv,
ett individuett
samma
men
ellt välfärdsperspektiv.

346

15.3

Välfärdsutvecklingen

En traditionell
kritik mot den typ makroekonomiska
kalkyler som bl.a.
långtidsutredningen
innehåller är att dessa inte förmår att ta hänsyn till
samspelet mellan olika välfärdskomponenter
och i synnerhet att negativa
välfärdseffekter av ekonomisk tillväxt inte beaktas.
Mycket av det som läggs in i icke-ekonomiska aspekter på välfärd är
dock förutsättningar för en hög ekonomisk tillväxt. Det kan t.ex. gälla god
utbildning, hälsa etc. som har betydelse för produktionspotential
och
anpassningsförmåga. Det finns också faktorer som talar för att sådana
positiva samband mellan välfärd i vidare mening och ekonomisk tillväxt
kan komma att bli mer betydelsefulla under 1990-talet. Om t.ex. tillgången
på arbetskraft sätter en snävare restriktion för produktionstillväxten
och
samtidigt utbildningsnivån
blir mer strategisk än tidigare, kommer detta
att tvinga fram förnyelse av arbetslivet - bättre arbetsmiljö, utökade
utbildningsmöjligheter
etc.
Det viktigaste sambandet är dock att en god ekonomisk utveckling
normalt ger både materiella resurser och politiskt utrymme för att öka
välfärden i andra avseenden än renodlat ekonomiska och att föra en aktiv
fördelningspolitik.
En svag ekonomisk tillväxt ger i längden mindre resurtill
utbildning,
sjukvård eller miljövård och skärper fördelningst.ex.
ser
konflikterna.
Kunskapen om sambanden mellan å ena sidan den makroekonomiska
och strukturella utvecklingen
den analyseras i långtidsutredningar- som
nas modellsystem - och å andra sidan välfärden i en vidare mening är
dock begränsad. På vissa områden finns sådan kunskap. Det är t.ex. väl
dokumenterat att långvarig arbetslöshet har påtagliga negativa välfärdsoch fördelningseffekter vad gäller inkomster, hälsa, social förankring etc.
Utvecklingen av arbetslösheten är därför central ur välfärdssynpunkt.
På andra områden är sambanden mindre tydliga. Det kan gälla t.ex.
eventuella samband mellan å ena sidan produktivitetstillväxt,
strukturomvandling, rörlighet på arbetsmarknaden etc. och å andra sidan utslagning från arbetslivet, regional obalans och olika sociala problem. Det har
ibland hävdats att de ekonomiskt svaga åren från mitten på 1970-talet till
början på 1980-talet ändå innebar en välfárdshöjning
i en del andra
avseenden än ekonomiska. Flera välfärdsindikatorer
med anknytning till
hälsa och sociala problem visade en mer negativ utveckling under 1960talet än under dessa år. Denna bild är dock långt ifrån entydig.
Det saknas empiriskt underlag för att kunna göra en samlad bedömning
av hur välfärden utvecklats under l980-talet. Syftet med detta avsnitt är
därför mer begränsat
peka på några tendenser i välfärdsutvecklingen
- att
och att diskutera några av de välfärdsproblem som kan komma att få
betydelse under 1990-talet.
Ekonomiska

resurser strategiska

Tillgången på ekonomiska resurser är strategiska därför att den inte bara
bestämmer den materiella välfärden i sig utan också i hög grad påverkar
utrymmet för och innehållet i andra välfárdskomponenter
som boende och
fritid.
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Diagram 15.1 Reallön per timme efter skatt och hushållens reala disponibla inkomster
l 974 - l 990
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Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Hushållens tillgångar på ekonomiska resurser har, räknat för ett genomsnittligt hushåll, ökat markant sedan 1983. Hushållens disponibla inkomster beräknas 1990 vara nära 17% högre än 1983 räknat i fasta priser. Men
detta är en återhämtning efter en relativt svag period under andra hälften
År l983 var hushålav 1970-talet och framför allt i början på 1980-talet.
Under dessa år var
obetydligt
1974.
än
disponibla
inkomster
större
lens
den allmänna ekonomiska tillväxten svagare. Dessutom reducerades husoch tillväxten gick i en ökad omfatthållens andel av nationalinkomsten
ning till offentlig konsumtion.
Den offentliga konsumtionen kommer naturligtvis också hushållen till
del, även om den inte skall kopplas till hushållens ekonomiska resurser
Läggs kostnaden för de delar av
utan till andra välfardskomponenter.
offentlig konsumtion som går direkt till hushållen - bl.a. sjukvård, utbildtill hushållens disponibla inkomster förändras också
ning, kultur m.m.
bilden av utvecklingen. Hushållens resurser mätt på detta sätt steg med
22 °/0 mellan 1974 och l983 och med ca 15% 1983- 1988.
Det är en viktig skillnad i hur hushållens inkomster genererats under
senare delen av 1980-talet jämfört med tidigare. En betydande del av
tillväxten i de disponibla inkomsterna under senare år är en följd av ökad
sysselsättning. Reallönen per timme räknat efter skatt steg mellan l983
och 1990 med ca 8%, samtidigt som hushållens löneinkomster efter skatt
steg med mer än det dubbla. Hushållen har alltså ökat sitt arbetskraftsutbud och på så vis kunnat öka sina inkomster. Naturligtvis har detta andra
varit en
konsekvenser for välfärden än om motsvarande inkomstökning
följd av en högre produktivitetstillväxt.
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Det statistiska underlaget för att bedöma Förändringar i hushållens
förmögenhet är betydligt svagare än för inkomsterna. En beräkning
1989 tyder dock på att hushållens nettoförmögenhet reala och fznansiella tillgångar inklusive varaktiga konsumtionsvaror
minus hushållens
skulder ökade relativt kraftigt under 1970-talet, bl.a. som en följd av
stigande fastighetspriser. Under 1980-talet har nettoförmögenheten uppvisat en utveckling liknande den som gäller för inkomsterna. Bland annat
innebar stagnerande priser på villor och bostadsrätter en nedgång i nettoförmögenheten i början på l980-talet. Efter 1984 har det emellertid skett
en relativt kraftig uppgång genom stigande Villapriser, ökat börsvärde och
ökade inköp av varaktiga konsumtionsvaror.

Diagram 15.2 Arbetslöshet och andel långtidsarbetslösa
Procent av arbetskraften vänstra skalan resp. andel av arbetslösahögra skalan
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Anm.: Brottet i tidsserierna 1986beror på en omläggning av mätmetod i arbetskraftsundersökningarna.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Låg arbetslöshet
Att Sverige i jämförelse med andra länder lyckades begränsa uppgången av
arbetslösheten i början på 1980-talet och sedan reducera den från en
förhållandevis låg nivå är utan tvekan en av de viktigaste faktorerna vid en
bedömning av välfärden under l980-talet. Arbetslöshet innebär en välfärdsförlust i en rad avseenden.
samhällsekonomiskt
representerar den ett bortfall av produktion. För den
enskilde innebär arbetslöshet en inskränkning i möjligheterna att styra
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sina levnadsvillkor
och påverkar dessutom andra välfärdskomponenter
Ersättning
negativt. Arbetslöshet innebär för det första ett inkomstbortfall.
från arbetslöshetkassa istället för jobb medför ett inkomstbortfall
på ca
30%. En del studier tyder på att arbetslöshet och särskilt längre arbetslöshetsperioder reducerar även framtida inkomster, bl.a. som en effekt av
förlorad arbetserfarenhet. Björklund,
A. och Holmlund, B., 1989.
Arbetslöshet höjer även risken för ohälsa. En rad statistiska tidsserieanalyser på svenska och utländska data har visat att det finns ett samband
mellan förändring i arbetslöshet och förändringar av förekomsten av t.ex.
hjärt- och kärlsjukdomar eller av dödsrisker. Se t.ex. Brenner, H., 1987.
Denna typ av sambandsanalyser måste dock tolkas med försiktighet - det
kan finnas andra bakomliggande faktorer som påverkar både arbetslöshet
och hälsa, vilket ger ett skenbart samband. Men de får stöd av kliniskt
inriktade undersökningar, som visar att arbetslöshet i sig ger upphov till
negativa stressreaktioner och att långvarig arbetslöshet höjer risken för
psykisk ohälsa och nedsatt immunförsvar.
Men välfárdsaspektema på arbetsmarknaden gäller inte bara den välfárdsförlust som drabbar de arbetslösa. En hög arbetskraftsefterfrågan och
låg arbetslöshet ökar valfriheten på arbetsmarknaden och därmed möjligheterna att påverka sin inkomst. En stark arbetsmarknad innebär också en
maktförskj utning till arbetstagarens förmån. Det är knappast någon tillfällighet att t.ex. arbetsmiljöfrågoma
under de senaste åren fått en ökad
aktualitet.
i början på 1980-talet innebar inte
Den svaga arbetskraftsefterfrågan
bara att arbetslösheten steg utan även att den blev mer ojämnt fördelad.
Den stigande arbetslösheten förklaras till mycket stor del av att de som
blev arbetslösa kvarstod i arbetslöshet längre tid. Innebörden i detta är att
färre personer stod för en större del av arbetslösheten, vilket bl.a. tog sig
uttryck i att långtidsarbetslösheten steg mer än den genomsnittliga arbetslösheten. Även de regionala skillnaderna i arbetslöshet vidgades.
Utvecklingen efter 1984 visar ett spegelvänt mönster. Andelen arbetslösa som går utan jobb längre än sex månader föll från 28% till under 20%
1988. samtidigt som de regionala skillnaderna i arbetslöshet minskade.
Till bilden hör också att de ekonomiska konsekvenserna för den som blir
arbetslös blivit mindre påtagliga. I början av 1980-talet fick mindre än
50% av de arbetslösa ersättning från arbetslöshetsförsäkringen,
medan
resten ersattes med det betydligt lägre kontanta arbetsmarknadsstödet,
socialbidrag eller inte hade någon ersättning alls. År 1988 hade andelen
med ersättning från a-kassa stigit till nära 70%.

Hälso/läget
förbättras
Den fysiska och psykiska hälsan är viktig såväl för den enskildes livschanser som i ett större samhällsekonomiskt perspektiv vad gäller produktionspotential m.m. Utvecklingen under det senaste decenniet av indikatorer
med anknytning till hälsan visar två till synes motstridiga tendenser. Å ena
sidan förefaller det allmänna hälsotillståndet genomgå en fortsatt långsam
förbättring. Å andra sidan stiger samtidigt sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.
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Diagram 15.3 Förväntat antal levnadsåri åldrarna 16-84 år
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Källor: Statistiska centralbyrån 1989a, Hälsostatistisk årsbok 1989.
Ett ofta använt, om än mycket grovt, mått på hälsotillståndet är beräknade dödsrisker i olika åldrar. Sett över en längre period har dödsriskerna
stadigt reducerats. Speciellt påtagligt har detta varit för barnadödligheten.
Det finns dock ett undantag från denna utveckling. Under 1960-talet och
fram till mitten på 1970-talet, en period präglad av snabb ekonomisk
tillväxt, kunde noteras stagnerande och t.o. m. stigande dödstal bland
medelålders män. Detta kan till stor del föras tillbaka till ökade missbruksproblem, med t.ex. en kraftig ökning av dödsfrekvensen i alkoholrelaterade sjukdomar. Det är alltså tänkbart att 1960-talets ekonomiska
framgångar hade ett pris i form av social utslagning. Denna negativa trend
bröts också i mitten på 1970-talet, då dödstalen började sjunka även för de
medelålders männen. Så långt utvecklingen går att följa i statistiken har
emellertid inte 1980-talets ekonomiska återhämtning varit förenad med
några negativa tendenser vad gäller detta grova mått på ohälsa.
Det senaste decenniet har den Förväntade livslängden ökat med nästan
ett och ett halvt år för både män och kvinnor. En jämförelse längre
tillbaka i tiden visar emellertid att kvinnornas livslängd ökat mer än
männens. En del av denna reduktion av dödligheten är en följd av att
sjukvården klarar mer än tidigare, t.ex. vad gäller att diagnosticera och
behandla sjukdomar. Detta skulle kunnat innebära ett längre men samtidigt sjukare liv. Men enligt en beräkning avseende befolkningen i åldrarna
16 85 år har den längre förväntade livslängden dock inneburit fler år med
full hälsa, se diagram 15.3. För kvinnor har o. m. antalet år med ohälsa
reducerats Statistiska centralbyrån, l989a.
Förbättringen av hälsotillståndet faller till allra största delen på pensionärsgruppen. Den andel av personer i åldrarna 65- 74 år som själva anger
att de har en nedsatt arbetsförmåga har ex. reducerats med 6 7 procentenheter sedan 1975 till ca 20%. Andelen med nedsatt rörelseförmåga har
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reduceras ännu kraftigare. Dessa tendenser finner också stöd i rent medibland äldre. Det är värt att notera att samma
cinska undersökningar
utveckling även gäller förtidspensionerade. Slutsatsen är att vi fått pensionärer som lever ett längre och friskare liv.
Ökad utslagning

arbetslivet

från

En annorlunda och betydligt mer problematisk bild av hälsoläget visar
Sjuktalet, som
utvecklingen av ersatta sjukdagar och förtidspensioner.
sjukförsäkrasjukpenningdagar
och
antalet
relationen
mellan
antalet
anger
de, har sedan 1983 ökat från 18,4 dagar till 25,3 dagar 1988, dvs. en
uppgång med nära 40%. Därtill skall läggas en ytterligare ökning på i
genomsnitt 3 dagar som avser ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
Samtidigt finns det skäl att framhålla att uppgången i sjuktalet innebär en
återgång till den nivå som rådde i mitten på l970-talet. Sjuktalet reducerades nämligen kraftigt mellan 1978 och 1983. Det är först efter 1987 som
sjuktalet nått högre än nivån 1978.
Antalet personer som beviljas förtidspension har också ökat markant,
vid 1980-talets början till över 50000 de
från nivåer runt 40-45000
förtidspensioneringar
Frånräknat
sådana
senaste åren.
som sker av rena
arbetsmarknadsskäl har det skett en än mer markant uppgång sedan 1985.
uppgår nu till 350000 personer, vilket är 20%
Antalet förtidspensionärer
fler än 1980. Sammantaget uppgår det s.k. ohälsotalet ersatta dagar från
sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtidspensioner räknat för alla
sjukförsäkrade och omräknat till hela ersatta dagar till 48,3 dagar per år,
vilket är en uppgång med 10 dagar sedan 1983.
Diagram 15.4 Ohälsotalet
Antal ersatta dagar för sjukfrånvaro, arbetsskada och förtidspension i relation till
antalet sjukförsäkrade
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Källa: Riksförsäkringsverket.

I

--

352

Gemensamt for fönidspensioneringar
och sjuktal är att uppgången till
stor del faller på kvinnorna. År 1979 var kvinnornas sjuktal i nivå med
männens, medan det idag är 30 % högre. De senaste åren har det förtidspensionerats fler kvinnor än män medan det motsatta Förhållandet gällde i
början av 1980-talet. Det kan också noteras att det är i de äldsta åldersgruppema på arbetsmarknaden som såväl ökningen av sjuktal som förtidspensionering är störst, även om tendensen är densamma i alla åldersgrupper.
Utvecklingen av sjukfrånvaro och förtidspensionering
framstår som ett
de
centrala
problemen
inför
1990-talet
både
välfärdsmässig
och
av
ur en
samhällsekonomisk synvinkel. Den samhällsekonomiska kostnaden i form
av bortfall av arbetstimmar och produktion är potentiellt mycket stor.
Sjukfrånvaro och förtidspensioneringar
har idag sammantaget en omfattning som motsvarar ca 15% av arbetskraften, mot ca 10% i början på
1980-talet.
Vad som döljer sig bakom l980-talets utveckling av sjuktalet är till stor
del okänt. En del tekniska förändringar i regelsystemet kan förklara en
mindre del av uppgången. En ofta framförd hypotes är att sjuktalsökningen beror på ett förändrat beteende vad gäller sjukskrivning - att benägenheten att sjukskriva sig skulle ökat därför att den ekonomiska konsekvensen av en sjukskrivning är liten. Denna förklaring verkar emellertid troliökat. Så har i och för sig varit
gast om det vore så att korttidsfrånvaron
fallet under 1980-talet, men i mindre omfattning än den långa frånvaron.
Dessutom betyder korttidssjukskrivningar
ganska lite för det totala sjuktalet. Av uppgången i sjuktalet sedan 1983 faller mer än 90% på de långa och
därmed av läkare kontrollerade sjukfallen. Till helt dominerande del avser
uppgången i själva verket mycket långa sjukfall, sådana som varar längre
än ett halvår. Sjukfall av den längden kan knappast förklaras av förändringar i sjukskrivningsbenägenhet.
l ett välfárdsperspektiv
är det således inte den korta frånvaron som är
huvudproblemet. Detta utesluter dock inte att kort frånvaro är förknippad
med andra problem och kostnader vad t.ex. gäller störningar
produktionen och av det skälet förtjänar uppmärksamhet.
En viktig förklaring till uppgången i sjuktalet är förändringar i sammansättningen av gruppen sjukforsäkrade. De ersatta sjukdagama är starkt
koncentrerade till en liten grupp försäkrade, 5% står för hälften av de
ersatta dagarna. Den kraftigt ökade sysselsättningen under 1980-talet har
fört med sig att grupper med hög sjukrisk kommit in på arbetsmarknaden
och därmed också i sjukförsäkringssystemet.
Sjuktalets utveckling uppvisar också ett tydligt samband med utvecklingen på arbetsmarknaden,
vilket stöder denna hypotes. Ur välfárdssynpunkt är detta mindre alarmerande. Dessa grupper representerar inte något större bortfall av arbetskraft
och skulle i ett sämre arbetsmarknadsläge blivit ersatta från andra system,
t.ex. med socialbidrag, arbetslöshetsersättning etc. Utvecklingen är inte
uttryck för en ökad ohälsa utan en effekt av att grupper med svag hälsa i ett
gott arbetsmarknadsläge haft lättare att få arbete.
En annan förklaring är att det är problem relaterade till arbetslivet och
kraven på arbetskraften som spelat en viktig roll för uppgången i sjukfrånInom ramen för statistiska centralbyråns unvaro och förtidspensioner.
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Diagram 15.5 Antal nybeviljadeförtidspensioner
Tusentol
28 251
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Källa: Riksförsäkringsverket.
dersökningar av levnadsförhållandena
görs vissa mätningar av arbetsmiljön. Men det är då mått på hur man bedömer den egna arbetsmiljön, vilket
innebär att de påverkas både av själva arbetsmiljön och av anspråk på
arbetsmiljön. Enligt dessa undersökningar har det skett relativt små förändringar under det senaste decenniet. Andelen som anger att de har en
fysiskt ansträngande arbetsmiljö med tunga lyft etc., var ungefär densamma i mätningen 1987 som den var var 1975. I några avseenden har det
skett en försämring
andelen som bedömer att de har en olämplig
arbetsställning har ökat signifikant. Densamma gäller andelen som anser
sig ha en psykiskt ansträngande arbete. I andra avseenden noteras förbättringar
fler anser sig ha möjligheter att påverka sitt arbete idag. Men
helhetssintrycket är ändå att arbetsmiljön varken förbättrats eller försämrats i någon nämnvärd omfattning. Antalet arbetsolyckor visar en liknande
utveckling. Efter en markant nedgång har det skett en stagnation.
Men arbetsmiljön kan ändå ha spelat en viktig roll för uppgången av
sjuktal och förtidspensioner.
Antalet anmälda och godkända arbetssjukdomar har ökat explosionsartat under 1980-talet. Även om denna ökning
till stor del kan tillskrivas en förskjutning i praxis i bedömning av arbetssjukdomar, visar det att många drabbas av ohälsa i arbetslivet. En tolkning
sjukfrånvaro och
är att vad som nu observeras i arbetsskadeförsäkring,
förtidspensioner är effekter av ett ökat kvinnligt förvärvsdeltagande sedan
början på l970-talet. Många kvinnor hamnade i arbeten som i längden
orsakat förslitningsskador
m.m. Till exempel visar sammanställningar av
olika diagnoser som ligger till grund för förtidspensioneringar
att det är
just sjukdomar med anknytning till muskelsystemet som står för den allra
största ökningen.
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En förutsättning för både sjukskrivning och förtidspension är nedsatt
arbetsförmåga. Det innebär att det inte enbart är den enskildes hälsa som
har betydelse utan även vilka krav arbetsmarknaden ställer. Här finns
ingen statistik som kan belysa utvecklingen, men det förefaller sannolikt
att kraven på arbetsprestationer har graderats upp. Speciellt äldre i arbetskraften får svårare att leva upp till dessa krav. En indikation kan vara det
förhållandet att hälsotillståndet hos långtidssjukskrivna
och förtidspensionerade signifikant förbättrats. l5°/0 anser sig t.ex. inte själva vara arbetsoförmögna mot 5 °/0för tio år sedan.
Slutsatsen är att ohälsotalets utveckling sannolikt inte återspeglar en
motsvarande försämring av hälsan. Den ökade utslagningen från arbetslivet är ändå en tydlig indikation på arbetsmiljö- och hälsoproblem som i
varje fall delvis är konsekvensen av att en stor andel av befolkningen deltar
i arbetskraften.

problem
- men nya
l den svenska välfárdspolitiken
har boendet spelat en betydelsefull roll.
Tillsammans med omsorg, hälso- och sjukvård, utbildning m.m. har boendet skiljts ut och i betydande utsträckning fördelats efter andra principer
än de rent marknadsmässiga. Bostadspolitiken har också varit framgångsrik i den meningen att dagens bostadsstandard i både historisk och internationell jämförelse är mycket hög. Samtidigt har andra problem på bostadsmarknaden fått ökad uppmärksamhet. Boendesegregationen
- särskilt i storstäderna
verkar ha ökat. Boendesubventionerna
och
deras
fördelningspolitiska
träffsäkerhet har också utsatts för kritik.
Boendet är kanske den välfárdskomponent
som under de senaste två
decennierna uppvisat den mest påtagliga förbättringen. Tillgången på lägenheter har ökat markant, även om det under senare år varit bostadsbrist
särskilt i storstadsområdena. Beståndet av lägenheter är uppskattningsvis
lO°/0 större idag än 1980, medan den vuxna befolkningen sedan dess vuxit
med ca 4%. Vidare har utrymmesstandarden
per lägenhet ökat. Mätt i
antal rumsenheter per boende har boendeutrymmet ökat med minst 10%
under l980-talet och med 35% sedan 1970. I genomsnitt går idag två rum
på varje boende.
Att boendestandarden över tiden ökat så kraftigt torde till stor del vara
en konsekvens av höga och stigande subventioner till boendet. Under
l980-talet har de totala subventionerna till boendet i stort sett fördubblats.
Men boendesubventionerna har ett pris i form av ett minskat utrymme för
annan konsumtion. Med hänsyn till skatternas snedvridande effekter och
att även subventionerna kan ge upphov till ineffektivitet på bostadsmarknaden, kan bostadspolitiken sammantaget mycket väl medföra välfärdsförluster.
Skälet till att boende identifieras som en speciell välfärdskomponent
är
fördelningspolitiskt.
Det bostadspolitiska målet om jämlikt
och integrerat boende är ett uttryck för att boende betraktas som en så central del av
individens och hushållens livschanser att fördelningen av boendet till viss
del bör göras oberoende av fördelningen av ekonomiska resurser. Ambitionen att fördela boende efter behov snarare än köpkraft formuleras ofta
Bättre boende
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som att alla, oberoende av ekonomiska resurser, skall ha möjlighet att bo i
en bostad med tillräckligt hög standard.
Med denna utgångspunkt blir t.ex. förändringar i andelen som anses
trångbodda ett relevant mått på utvecklingen. I början på 1970-talet var
trångboddhet ett påtagligt problem, 16 % var trångbodda enligt den ganska
snäva s.k. norm 2 mer än två boende per rum, kök och ett rum oräknat. I
början på 1980-talet hade denna andel sjunkit till 4% och understiger
numera 2% och avser dessutom i huvudsak temporärt boende.
Det förefaller också ha skett en mer allmän utjämning av boendestandarden över tiden. Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållandena indikerar att utrymmesstandarden ökat mer än genomsnittligt bland grupper med relativt sett lägre standard. Utjämningen gäller
både mellan familjetyp och mellan socio-ekonomiska grupper. Skillnader i
boende kan i högre grad än tidigare förklaras med skillnader familjestorlek
än med skillnader i ekonomiska resurser.
Det kvarstår dock ett tydligt samband mellan ekonomiska resurser och
boendestandard. Mätt med den mer generöst tilltagna s.k. norm 3 mindre
än en person per rum, köket oräknat finns ett systematiskt samband
mellan andelen trångbodda och disponibel inkomst justerad för hushållsstorlek. Det är framför allt i gruppen ensamstående med barn som det
fortfarande är vanligt med en låg boendestandard.
Ett flertal undersökningar har visat att bostadsbidragen verksamt bidrar
att utjämna boendestandarden genom att sänka boendekostnaden för hushåll med låga inkomster. Men dessa bidrag kompenserar bara för den
implicita skattesubvention
som knuten till eget hem i form av en låg
schablonintäkt och avdragsrätt för skuldräntor. Sammantaget är boendesubventionerna, inklusive räntesubventioner, i stort sett inkomstneutrala,
dvs. boendekostnaden reduceras i absoluta tal lika mycket för låginkomsttagare som för höginkomsttagare. Subventionssystemet förefaller således
ha rollen av att generellt reducera boendekostnaden, medan den omfördelande effekten är mindre uttalad. Statens institut för byggnadsforskning,
1990.

Tabell 15.1 Fördelning av bostadssubventioner1989
Kronor per år
Disponibel
inkomst per
konsumtionsenhet ke

Räntebidrag
per ke

Skatteeffekt
per ke

Bostads
bidrag
per ke

Total
subvention

O- 25000
25000- 45 000
45000- 55000
65000- 75000
75000- 85000
85000- 100000
100000-120000
120000-

2707
2955
3172
3028
2859
3090
3111
3442

708
1040
796
2253
2438
2269
2895
5768

3127
3349
6248
615
173
113
25
2

6542
7343
10216
5896
5470
5473
6031
9212

Totalt

3025

2 204

1 568

6 797

Källor: Statens institut för byggnadsforskning 1989,
1990-ta1et,bilaga 15 till Långtidsutredningen 1990.
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Boendesubventionema
skapar samtidigt, tillsammans med hyresregleringen, fördelningsproblem av en annan karaktär. Subventioner kapitaliseras och tillfaller därmed i praktiken helt den förste ägaren till en villa eller
bostadsrätt. Regleringen av hyrorna har medfört att skillnader i hyror
mellan lägenheter i många fall inte speglar skillnader i reell boendestandard.
.
Tanken bakom målet om integrerat boende är att det ligger ett värde i att
människor med olika sociala bakgrund möts i samma bostadsområde, inte
minst gäller det hur detta präglar barns uppväxt. En undersökning gjord av
storstadsutredningen visar dock att det i storstadsområdena råder en påtaglig social segregering mellan olika bostadsområden. Det finns t.ex. en
tydlig samvariation mellan en rad variabler som mäter befolkningens
sammansättning i olika bostadsområden vad avser t.ex. socio-ekonomisk
eller etnisk tillhörighet, sjuklighet, andel socialbidragstagare etc. Statistiken tyder dessutom på att denna segregering har förstärkts under 1980talet.

Utbildningen

fortfarande

ojämnt fördelad

Utbildning och kunskaper kan betraktas som välfärdsresurser i flera olika
avseenden. För det första kan utbildning ha ett egenvärde
den kan vidga
perspektiven och ge möjligheter till ett rikare liv. Ett annat perspektiv på
utbildningens värde är att sätta in den i ett politiskt sammanhang
utbildning kan ses som en maktresurs, som ger ökade möjligheter att
påverka både som medborgare och som konsument. I ett ekonomiskt
perspektiv är det emellertid framför allt utbildningens koppling till möjligheterna på arbetsmarknaden som är väsentlig. Utbildning anses fylla två
funktioner på arbetsmarknaden. Dels höjer den kompetensen och gör det
på så sätt möjligt att ta mer kvalificerade jobb eller att arbeta med ny
teknik m.m. Dels fyller utbildningen funktionen att vara ett sorteringsinstrument - den formella utbildningsnivån antas samvariera med personlietc. som gör den till
ga egenskaper förmåga till inlärning, "framåtanda
effektivt
urvalskriterium
för
arbetsgivaren
vid
personalrekrytering.
ett
Arbetskraftens allmänna utbildningsnivå
stiger kontinuerligt
som en
konsekvens av att de som lämnar arbetsmarknaden i genomsnitt har en
kortare utbildning än de som kommer till. Exempelvis har utbyggnaden av
gymnasieskolan medfört att andelen i hela arbetskraften som saknar gymnasial utbildning minskat från 55% vid mitten på 1970-talet till ca 35%
idag. Andelen bland befolkningen i åldrarna 25-44 år som saknar yrkestill drygt 25% och
utbildning har under denna period minskat från 40
andelen i samma åldersgrupper som har någon form av eftergymnasial
utbildning har stigit från 20% till 30%.
Den stigande andelen högskoleutbildade är emellertid en över tiden
avklingande process. Efter en kraftig expansion på 1960-talet har nämligen
inte volymen pâ högskoleutbildningen
ökat under de senaste två decennierna. Av generationerna födda efter 1950 är det en ungefárligen konstant
andel, ca en fjärdedel, som genomgår olika former av högskoleutbildning.
Detta innebär att andelen högskoleutbildade i befolkningen med nuvarande dimensionering av högskolan kommer att stagnera efter sekelskiftet.
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Diagram 15.6 Andel av befolkningen 25-44 år med eftergymnasial utbildning
Procent
31

J

29 2725 23 21-19- -------------------------------------------------------------------------------

--
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Källa: Statistiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden.

Utbildningspolitiken
har tilldelats centrala och delvis svårforenliga lördelningspolitiska
ambitioner. skolsystemet skall ge en god grundutbildning till alla. De vidare utbildningsmöjlighetema
skall vara jämlikt fördelade i den meningen att det är håg och fallenhet som skall styra val av
utbildning. Samtidigt är det ett mål med en sammanhållen skola, fördelningen av utbildningsresurser
skall ske inom ramen för samma skola.
Politiken är inriktad på att undvika en skiktning i olika skolor efter
utbildningsnivå
och kvalitet. Utbildningen skall också aktivt bidra till en
social utjämning mellan generationer, öka den sociala röligheten.
Det senare målet är långt ifrån uppfyllt och det finns inte heller någon
tendens till ökad social utjämning. Genom skolsystemet sker det en systematisk social skiktning. Statistiska centralbyråns elevundersökningar visar
t.ex. att barn från arbetarhem har signifikant lägre betyg i grundskolan än
barn från tjänstemannahem. Medan mindre än en fjärdedel av arbetarbarnen väljer de längre högskoleförberedande gymnasielinjerna är motsvarande andel bland bam till högre tjänstemän över två tredjedelar. Detta slår
också igenom i en social snedrekrytering till högre utbildning - i åldersgruppen 25 -34 år är den genomsnittliga andelen med högskoleutbildning
25%, men endast 15% bland de som kommer från arbetarhem.
gäller också vuxenutSamma sneda fördelning av utbildningsresurser
bildningen. Redan högutbildade får betydligt mer av personalutbildning
än grupper med lägre utbildning. Av SACO: s medlemmar uppskattas att
varje år, medan endast
nära hälften får någon form av personalutbildning
femtedel
möjlighet.
LO:
medlemmar
har
en
av
s
samma
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15.4

Inkomst

och

förmögenhetsfördelningen

Fördelningen av inkomster och förmögenheter är den aspekt på skillnader
i välfärd mellan olika individer eller grupper i samhället som traditionellt
tilldrar sig det största intresset. Fördelningspolitiska
avvägningar handlar i
hög grad om vilken roll skillnader i ekonomiska resurser skall få spela i
fördelningen av andra välfårdskomponenter
och i vilken utsträckning
utjämningen av välfärden skall ta formen av en utjämning av inkomster
och förmögenheter.
1980-talet karaktäriseras ofta i debatten som ett decennium med vidgade inkomst- och förmögenhetsklyftor.
Mot denna bakgrund är det nu
vid 1990-talets början
särskilt viktigt att så inträngande som möjligt
belysa vad som faktiskt har hänt. I bilaga 19 till Långtidsutredningen
1990
redovisas hur inkomst- och förmögenhetsfördelningen
utvecklats under
perioden 1967- 1987, baserat på bearbetningar av statistiska centralbyråns inkomstfördelningsundersökningar
och material från 1967 års låginkomstutredning Jansson, K., 1990. Slutsatsen är att det finns tecken på
att de ekonomiska resurserna har blivit något mer ojämnt fördelade under
det senaste decenniet. Men forfarande är fördelningen betydligt jämnare
än på t.ex. 1960-talet. Den ojämnare fördelningen tycks dock inte ha
medfört att grupper med små ekonomiska resurser fått det sämre.

Diagram 15.7 Ojâmnhet i inkomstfördelningen 1967, 1975, 1978 och 1980-1987.
Personer0 -74 år
Gini-koefficlent
inkomststondord

för

0.300.280.250.240.220.200.18- -------------------------------------------------------------------------------

--

0.1s- -------------------------------------------------------------------------------

--

o.14- -------------------------------------------------------------------------------
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o.12- -------------------------------------------------------------------------------
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O.10
. .
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. . . .
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1575

1 §86

19 as

199o

Anm.: Gini-koeflicienten är ett fördelningsmátt som varierar mellan 0 och 1 där
värdet 0 angeren helt jämn fördelning.
Källa: Jansson, K. 1990, Inkomst- och förmögenhetsfördelningen 1967-1987,
bilaga 19till Långtidsutredningen 1990.
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Diagram 15.7 ger en bild av hur inkomstfördelningen
såg ut under
perioden 1967-1987.
Inkomstmåttet är här den s.k. inkomststandarden,
vilket innebär att den disponibla inkomst som ett hushåll förfogar över
relateras dels till hushållets sammansättning s.k. konsumtionsenheter,
dels till vilka ekonomiska resurser som enligt socialstyrelsens normer
krävs för att uppnå en skälig
levnadsstandard för denna typ av hushåll.
Fördelningsmáttet
avser individer - alla individer i ett hushåll tilldelas
därvid samma inkomststandard.
Mätt på detta sätt utjämnades inkomsterna relativt kraftigt från mitten
av 1960-talet fram till slutet av 1970-talet. Under 1980-talet har inkomsterna istället tenderat att bli mer ojämnt fördelade. Den utjämning som
skedde fram till l980-talets början bestod framför allt i att skillnaderna
mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare definierat
som de 10%
högsta respektive lägsta inkomsterna reducerades, medan inkomstfördelningen inom mellanliggande inkomstskikt var relativt stabil.
Vad som hänt under 1980-talet tycks framför allt vara att inkomsttagardragit ifrån de övriga. De 1% av
na i de allra högsta inkomstskikten
inkomsttagarna som 1981 hade de högsta inkomsterna svarade för 2,4%
Den andelen hade 1987 stigit till 3%.
av den totala inkomstsumman.
Däremot förefaller det inte finnas någon tendens i motsatt riktning, dvs.
att låginkomsttagama skulle ha släpat efter. En illustration av detta ges i
diagram 15.8 som visar andelen av inkomsttagarna som har en inkomststandard som understiger ett, dvs. en inkomst som inte räcker till skälig
levnadsstandard. Den har uppenbarligen fortsatt minska, om än svagt,
även under 1980-talet.
Diagram 15.8 Andel med en inkomststandard mindre än "skälig" levnadsstandard
enligt Socialstyrelsensnormer
Andel

457
40353025-

5- ...........................................
1955

1970

1975

n.

1980

...... ..

1985

1990

Källa: Jansson,K. 1990, Inkomst och fönnögenhetsfördelningen 1967- 1987,bilaga 19till Lángtidsutredningen 1990.
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Det bör understrykas att dessa diagram ger en bild av inkomstfördelningen i ett tvärsnittsperspektiv.
Det är ur fördelningspolitisk
synvinkel
viktigt över vilken tidsperiod inkomsten mäts vid en inkomstjämförelse. l
regel mäts hur inkomsterna under ett år Fördelar sig. Ett så begränsat
tidsperpektiv ger från vissa utgångspunkter en missvisande bild av inkomstfördelningen.
Det har stor betydelse för bedömningen av inkomstskillnader i vilken utsträckning grupper som har låga inkomster ett år
återfinns i högre inkomstskikt senare år.
Ett exempel på detta är att inkomsten varierar med åldern. T.ex. är
medianinkomststandarden
för 50-åringar 30% högre än för 20-åringar.
lnkomstspridningen
beror således i viss mån på åldersskillnader. Därutöver byter också många plats i inkomstfördelningen
även rensat för ålderseffekter
viktigt
exempel
högskolestuderande
ofta registreras
är
att
- ett
låginkomststagare
för
inte
sällan
hamna
i
de
högre inkomstatt
som
senare
skikten. l fler sammanhang vore därför inkomsten över hela livscykel ett
bättre mått på inkomstfördelningen.
Ett sådant mått skulle sannolikt visa
en jämnare inkomstfördelning.
Ökad lönespridning
För flertalet hushåll är förvärvsinkomster,
dvs. ersättning för arbete, den
dominerande inkomstkällan. l genomsnitt för samtliga hushåll inkl. pensionärer, bestod 55 % av den disponibla inkomsten 1987 av ersättning för
förvärvsarbete. Denna andel har dock minskat det senaste decenniet
i
mitten på 1970-talet var den 62%. Ur fördelningssynvinkel
är dock förvärvsinkomsterna än mer betydelsefulla eftersom en stor del av transfereringarna är knutna till förvärvsinkomst, som Försäkringar för inkomstbortfall och i ett längre perspektiv även pensioner. Det är därför i hög grad
olikheter i anknytningen till och position på arbetsmarknaden, dvs. arbetstider och timlön, som bestämmer inkomstskillnader.
lnkomstfördelningsundersökningarna
ger ett relativt dåligt underlag för
att bedöma hur lönespridningen har förändrats. Som en approximation
används ofta fördelningen av arbetsinkomst bland heltids- och helårsanställda, se tabell 15.2. Enlig detta sätt att mäta har löneskillnaderna utvecklats på samma sätt som de disponibla inkomsterna. Utjämningen
fram till i början på 1980-talet har bromsats upp och sedan dess har
lönespridningen ökat något. Denna bild av utvecklingen finner också stöd
i annan statistik, t.ex. lönestatistik för LO-SAF-området. Tendensen vad
gäller lönerna är densamma som för inkomststandarden
den ökade
spridningen beror framför allt på att löneskillnaderna ökat bland grupper
med relativt höga löner.
Teoretiskt skall varaktiga skillnader
timlön återspegla antingen individrelaterade faktorer som skillnader i utbildning och yrkeserfarenhet
eller faktorer kopplade till att olika jobb ställer olika krav vad gäller
ansvar, fysisk och psykisk ansträngning m.m. På kort sikt kan löneskillnader vara en följd av utbuds- och efterfrågeförhållanden
på olika delarbetsmarknader. Men på en perfekt fungerande arbetsmarknad skall den typ av
löneskillnader som enbart beror på brist eller överskott på arbetskraft
inom vissa yrken eller branscher jämnas ut över tiden. Nu är emellertid
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inte arbetsmarknaden perfekt i detta avseende. Den är i själva verket i hög
grad segmenterad. Rörligheten mellan olika delar av arbetsmarknaden är
kan kräva
begränsad. Att anpassa utbudet till en efterfrågeförändring
Förändringar i utbildningens dimensionering och tar lång tid. Det kan
också finnas traditioner i lönesättning som är svåra att bryta etc. Därtill
har parterna på arbetsmarknaden ett stort inflytande över lönestrukturen.
En empirisk studie av lönedilferenser Johansson och Selén, 1988 visar
kön, ålder, utbildning, anställningsatt en uppsättning individrelaterade
tid och jobbrelaterade
utbildningskrav,
antal underställda, fysisk och
psykisk ansträngning faktorer relativt väl kunde förklara löneskillnaderna
1968. Men samma faktorer föreföll ha avsevärt mindre betydelse för de
löneskillnader
som rådde 1981. Även andra undersökningar har visat
samma resultat. Den utjämning av lönerna som skedde under 1970-talet
förenades alltså med att de faktorer som på lång sikt kan förväntas vara
lönedilferentierande
kom att spela en allt mindre roll för de faktiskt
rådande löneskillnaderna. Slutsatsen bl.a. i Björklund 1986 är därför att
löneutjämningen sannolikt i hög grad skedde "mot marknaden.
Drivkrafterna
bakom de vidgade löneskillnaderna under 1980-talet har
inte varit föremål för motsvarande analys. Men troligen är den ökade
lönespridningen
ett uttryck för att lönesättningen blivit mer marknadsstyrd. En indikation på detta är att löneglidningen utgjort en större andel
av de totala löneökningarna under 1980-talet än vad de gjorde under 1970talet.
Skillnader i förvärvsgrad och arbetstid är en viktig orsak till skillnader i
inkomst mellan olika hushåll. Arbetstiden tenderar att samvariera med
timlön, dvs. skillnader i inkomst som beror på timlön förstärks av olika
lång arbetstid. En indikation på arbetstidens betydelse är att ett mått på
bland enojämnhet i fördelningen av arbetsinkomster gini-koefficienten
bart heltids- och helårsanställda är ca 30% lägre än vad det är räknat för
samtliga anställda, dvs. då även deltidsanställda inkluderas. Detta torde
dock vara en underskattning av arbetstidens betydelse för inkomstskillnader, eftersom arbetstiden varierar även bland heltidsanställda.
sysselsättningen ökat
Under 1980-talet har, som framgick av kapitel
går inte att fastställa
kraftigt. Hur detta har påverkat inkomstfördelningen
entydigt, men det tycks ha gett upphov till två motverkande tendenser. På
verkat i utjämnande
individnivå
har sannolikt sysselsättningsökningen
medelarbetstiderna
beror
bl.a.
på att många deltidsriktning. De stigande
inkomster,
vilket i sig
sina
sina
arbetstider
och
därmed
arbetande ökat
Det kan också
till en jämnare fördelning av arbetsinkomsterna.
delstidsanställda
för
heltidsoch
arbetsinkomsterna
noteras att
sammantagna inte tycks ha blivit mer ojämnt fördelade.
Men på hushållsnivå förefaller sysselsättningsökningen istället ha bidraDet finns nämligen en tendens att hushåll
git till ökade inkomstskillnader.
har ökat sin arbetstid mer än hushåll
med relativt hög inkomststandard
Hushåll som, efter den hushållsmed relativt sett lägre inkomststandard.
medlem som har högst inkomst, klassificeras som högre tjänstemannahushåll har t.ex. ökat sin förvärvsgrad betydligt mer än arbetarhushåll.
än i
Det kan alltså vara så att det varit vanligare i tjänstemannahushåll
bidrar

arbetarhushåll

att hustrun ökat sin arbetstid.

362

Tabell 15.2 Ojämnhet i inkomstlördelningen på olika nivåer i inkomststrukturen
1975-1987
Gini-koeflicient
1975

1978

1982

1985

1987

0,195

0,171

0,169

0,172

0,176

0,265

0,255

0,244

0,246

0,245

Arbetsinkomster för
heltidsanställda
Arbetsinkomster för
alla anställda
Faktorinkomster
samtliga hushåll
3+ inkomstförsäkringar
4+ pensioner
därav:
hushåll 64 år
5./. skatter

0,476
0,458
0,335

0,495
0,469
0,315

0,483
0,462
0,304

0,493
0,465
0,306

0,499
0,469
0,308

0,309
0,268

0,267
0,248

0,279
0,245

0,291
0,263

0,298
0,258

Disponibel inkomst

0,231

0,21 1

0,203

0,219

0,217

Källa: Jansson,K. 1990, Inkomst- och förmögenhetsfördelningen
1967- 1990,bilaga 19 till Långtidsutredningen 1990.

Kapitalinkomsternas

betydelse har ökat

Inkomster från arbete utgör tillsammans med kapitalinkomsterna
hushållens faktorinkomster.
Skillnader i kapitalinkomster återspeglar i huvudsak
synliga effekt
en ojämn Fördelning av förrnögenheter. Kapitalinkomsternas
på inkomstfördelningen
är emellertid relativt begränsad eftersom deklarerade kapitalinkomster
utgör en så liten andel av hushållens totala inkomsendast ca 5%. Det är dock en
ter, i inkomstfördelningsundersökningarna
underskattning
bl.a. registreras realisationsvinster
endast till den del
som tas upp till beskattning. Transfereringar mellan hushållen som arv och
gåvor registreras inte alls. Förmögenhetsskillnadernas
betydelse för inkomstfördelningen är därför sannolikt betydligt större.
Också teoretiska argument talar för att kapitaltillgångar
spelar en stor
roll för inkomstfördelningen.
Inkomsten skall vara ett mått på konsumtionsutrymme
inkomst definieras som den konsumtion som är möjlig
att uppnå vid oförändrad förmögenhet. Detta innebär bl.a. att alla former
av icke-kontant avkastning eller nyttjandevärde,
av olika typer av reala
tillgångar, t.ex. eget hem, skall räknas till inkomsten. Likaså skall värdeförändringar på tillgångar föras till inkomsten. Den uppgång i fastighetspriser
som skett under 1980-talet fångas t.ex. till mycket liten del i inkomstfördelningsundersökningarna.
Samtidigt visar den diskussion som nu förs om
boendebeskattningen
och fastighetstaxering att detta långt ifrån är en
självklar utgångspunkt för en bedömning av inkomstfördelningen.
Trots att arbetsinkomstemas fördelning bland anställda när både heltids- och deltidsarbetande inkluderas inte tycks ha blivit mer ojämn, har
de totala faktorinkomsterna
räknat för alla hushåll under 1980-talet fått en
markant ökad spridning. En viktig förklaring till detta är att hushåll som
har mycket små faktorinkomster
och som inte räknas in bland anställda,
ökat som andel av de totala hushållen i takt med att pensionärerna blivit
fler. Men tendensen mot en mer ojämn fördelning av faktorinkomsterna
gäller även om hushåll över 64 år räknas bon. Detta indikerar att utveck-
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lingen av kapital- och företagarinkomster
kan ha bidragit till att öka
Efter 1982 har också företagarna haft en betydligt
inkomstskillnaderna.
mer gynnsam utveckling av inkomststandarden än vad anställda haft.

Skatter

och transfereringar

utjämnar

mindre

I takt med att forvärvsinkomsternas
andel av hushållens inkomster reducerats har transfereringarnas betydelse ökat. Det är delvis en effekt av att
pensionärerna ökat som andel av befolkningen och att pensionerna förbättrats. Den största andelsökningen faller ändå på ersättningar från inkomstförsäkringar,
dvs. föräldraförsäkring,
sjukförsäkring etc. De disponibla inkomsterna är betydligt jämnare fördelade än faktorinkomstema.
Transfereringar och skatter åstadkommer alltså en betydande omfördelning av inkomster. Av tabell 15.2 framgår hur inkomsterna blir allt jämnare fördelade för varje steg i en s.k. inkomststruktur.
Det är främst pensioner och övriga transfereringar,
t.ex. barn- och
bostadsbidrag, som tillsammans med skatterna åtadkommer omfördelningen av inkomster. Sammantaget är gini-koeñicienten för de disponibla
inkomsterna mer än 55% lägre än för faktorinkomsterna.
Den viktigaste
faktorn är pensionema. Men även om ålderspensionärema räknas bort
innebär transfereringar och skatter en betydande omfördelning
graden
av ojämnhet reduceras med 45 °/o.
Tabell 15.3 Transfereringarnasoch skatternas omfördelandeeffekt
Procentuell förändring av gini-koefñcienten för varje steg i inkomststrukturen
1975

1978

1982

1985

1987

lnkomstförsäkringar
Pensioner
Skatt
Skattefria transfereringar

3,8
26,9
20,0
13,8

5,3
32,8
21,3
14,9

4,3
34,2
19,4
17,1

5,7
34,2
14,1
16,7

6,0
34,3
16,2
15,9

Totalt

51,4

57,4

58,0

55,6

56,5

Källa: Jansson, K. 1990, Inkomst- och förmögenhetsfördelningen 1967-1987,
bilaga 19till Långtidsutredningen 1990.
Av tabell 15.3 framgår med hur många procent graden av ojämnhet
i tabell 15.2. Denna reduktion
reduceras för varje steg i inkomststrukturen
ofta
ojämnheten
i
fördelningen
tolkas
som effekter av transfereringar
av
eller skatter. Det är emellertid problem med att tolka silTroma på det
sättet. Det finns ett samband som går i motsatt riktning. Detta är kanske
speciellt påtagligt för skatterna. Fördelningen av inkomster före skatt
påverkas av skattesystemet. Det gäller t.ex. löneskillnader som tenderar att
vidgas med höga marginalskatter. Vidare påverkas arbetstiden av skattesyTabellen ger därför en överdriven bild av skatternas
stemet, se kapitel
omfordelande förmåga. Som framgår av Söderström m.fl. 1988 omfordelar skatterna i hög grad mellan inkomsttagare i olika åldrar och med
olika arbetstid. Om man konstanthåller för dessa båda variabler förefaller
skatternas omfördelande förmåga vara ganska begränsad.
Med den reservationen kan man ändå konstatera att den relativa skillnaföre och efter skatt reducerades
den i ojämnhet i inkomstfordelningen
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påtagligt mellan 1982 och 1985. Skattesystemets omfördelande förmåga
minskade. En bidragande orsak till detta kan ha varit skattereformen
1983- 1985. Statistiken tyder på att skattemas omfördelningsförmåga
ökade något därefter, men fortfarande var mindre än under 1970-talet.
Transfereringama har däremot fått en större omfördelande betydelse idag
än i mitten på 1970-talet.
Sammantaget hade skatter och transfereringar en något mindre omfordelande effekt 1987 än 1982. En uppdelning på åldersgrupper visar dock
att denna reduktion helt faller på ålderspensionärema. Detta hänger samman med att nyblivna pensionärer har fått högre ATP och därmed har
inkomstskillnaderna
gentemot äldre pensionärer vidgats. För hushåll unhos transfereringar och förtidsder 64 år har en ökad fordelningskapacitet
fördelningsformåga. För desminskade
pensioner kompenserat skattemas
i
inkomstspridning
mellan faktorinrelativa
skillnaden
den
sa hushåll var
komster och disponibla inkomster lägre 1987 än vad den var 1982. Men
samtidigt vägde den ökade spridningen av faktorinkomster över, så att de
disponibla inkomsterna ändå var mer ojämnt fördelade.

Ensamstående

har haft en sämre utveckling

än samboende

på 1980-

talet
Inkomstfördelningen
kan också belysas genom att man ser på hur inkomsten förändrats över tiden for olika typer av hushåll. Av tabell 15.4 framgår
har förändrats for hushåll av olika sammansätthur inkomststandarden
ning och åldrar.
Det finns tre drag i utvecklingen som är värda att uppmärksamma. Det
första är att sett över längre tidsperiod har pensionärerna som kollektiv
förbättrat sin inkomststandard högst påtagligt. Detta är framför allt följden av att allt fler pensionärer fått ATP-pension. Det kan noteras att
Tabell 15.4 nkomststandard för olika hushållstyper
Nivå

Procentuell förändring

l967-1967-l9751987 1987 1975 1987

1975-1980-19821980 1982 1987

Hushåll utan barn
Ensamstående 18-29 år
18-29 år
Samboende

1,34
2,20

30,1
17,0

33,0
14,4

Ensamstående
Samboende

30-64 år
30-64 år

1,85
2,29

43,4
40,5

38,8
21,5

Personer

65 -

1,47

64,3

34,7

22,0

Hushåll med barn
Ensamstående
Samboende

1,47
1,66

Samtliga

1,73

45,5
41,9
41,3

41,6
27,4
28,6

7,3
2,8 -2,8 -1,4
2,0 - 3,3 12,9
11,4
9,5
9,5
3,8 -3,7

-2,1
2,3 3,4
15,7

4,4 -9,1
1,9 -6,2

3,1
11,1

1,1 - 6,6 9,5
12,3
6,1 -2,9
12,1

1,4

7,3

65 74 år.
b 18- 74 år.
Källa: Jansson, K 1990 lnkomst- och förmögenhetsfördelningen 1967- 1987, bilaga 19 till Långtidsutredningen 1990.
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pensionärerna under krisåren"
1975 1982 påtagligt förbättrade sin position relativt andra grupper. Det var en följd av att pensionema var värdesäkrade i en tid då reallönerna föll. Efter 1982 och fram till 1987 har
pensionärerna istället haft en sämre utveckling än övriga bl.a. därför att de
inte fick full kompensation vid devalveringen 1982.
En annan påtaglig tendens är att under 1980-talet har inkomststandarden för hushåll med en vuxen ökat långsammare än för hushåll med två
samboende vuxna. En viktig förklaring till denna skillnad är att möjligheterna att öka arbetstiden har varit olika. Det är framför allt samboende
som nu arbetar mer än tidigare, medan ensamstående inte haft samma
Eftersom ensamstående i gemöjligheter att öka sitt arbetskraftsutbud.
nomsnitt har en lägre inkomststandard har det ökade förvärvsarbetet för
samboende bidragit till vidgade skillnader mellan dessa grupper. Detta
visar återigen att mätt på hushållsnivå finns det drag i utvecklingen på
arbetsmarknaden som verkat i riktning mot en mer ojämn fördelning av
inkomsterna.
En tredje tendens är att ungdomar generellt sett under 1980-talet förefaller ha haft en sämre utveckling än övriga grupper. I relation till inkomststandarden bland medelålders har ungdomarnas inkomster reducerats
markant, se diagram 15.9. Detta framgick även av diagram 15.8 ovan, som
under ett t.o.m ökat
visar att andelen ungdomar med inkomstandard
under l980-talet. Det är omtvistat vad detta beror på. Det finns en rad
problem med att tolka statistiken - ungdomar över 18 år räknas ex. som
eget hushåll oavsett om de bor kvar i föräldrahemmet eller ej. En ökad
andel studerande kan ha bidragit till att de registrerade inkomsterna blir
Diagram 15.9 Inkomststandard för olika åldersgrupperi procent av värdet för gruppen
45 - 54 år
Procent

85-

80-

75-1

70-

65-

60
I
1965

I I

I

I I
1970

r 1 I I I
1975

I r

I I I
1980

r r

r I I
1985

I

l

I V
1990

Källa: Jansson, K. 1990, Inkomst- och förmögenhetsfördelningen 1967-1987,
bilaga 19 till Långtidsutredningen 1990.
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lägre, utan att kanske egentligen spegla en försämrad standard. En förskjutning nedåt av genomsnittsåldern inom gruppen har dragit ned den
genomsnittliga inkomsten. Men det är inte bara den typen av faktorer som
ligger bakom utvecklingen för ungdomarnas ekonomiska situation. Arbetsmarknaden försämrades påtagligt för ungdomarna i början på 1980talet, samtidigt som ungdomskullarna
var relativt stora. Det har också
blivit svårare för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden, även om
de senaste årens höga arbetskraftsefterfrågan döljer detta.
Om det verkligen skett en relativ försämring för ungdomarna kan denna
tolkas på två olika sätt. Det ena är att det är en generationselfekt
de
generationer som var unga på 1980-talet hade en dålig ekonomisk utveckling och detta kommer att leva kvar högre upp i åldrarna, medan framtida
ungdomsgenerationer kommer att få bättre förutsättningar.
Den andra
tolkningen är att det är en strukturell förändring
ungdomar har generellt
fått sämre ekonomiska villkor relativt vuxna, dvs. att gapet mellan ungdomar och vuxna vidgats mer permanent.

F örmögenhetsfördelningen
Med det perspektiv på välfärden som skisserades ovan, där individens
välfärd kopplades till tillgången på resurser, kan inkomst- och förmögenhetsfördelning betraktas som två sidor av samma sak. Inkomsten kan ses
som avkastningen på någon form av tillgång - allt från finansiella fordringar till utbildning, yrkeserfarenhet eller liknande.
Den förmögenhet som mäts i den typ av fördelningsstudier som redovisas i bilaga 19 är en begränsad del av förmögenheten i denna mening nämligen deklarationspliktiga
tillgångar. Det är därmed enbart finansiellt
kapital över en viss storlek och fastigheter som registreras. Det innebär
t.ex. att värdet av bostadsrätter till stor del ligger utanför förmögenhetsmåttet. Detsamma gäller värdet av pensionsrättigheter i folkpension, ATP
och andra pensionssystem.
Förmögenhetema, definierade på detta sätt, är betydligt mer ojämnt
fördelade än inkomsterna. Medan gini-koefñcienten
för den disponibla
inkomsten uppgår till knappt 0,2 är detta mått på ojämnhet för förmögenheter över 0,8.
Förändringar i förmögenhetsfördelningen
påverkas i hög grad av prisutvecklingen på olika tillgångsslag. Fastigheter har en mycket jämnare fördelning än t.ex. aktier. Fastigheter väger också tyngst som andel av hushållens förmögenhet
drygt 40% avser villor och fritidshus, medan aktier
för
8%.
prisstegring
En
på villor påverkar därför förmögenhetsförsvarar
delningen i en utjämnande riktning, medan en börsuppgången verkar i
motsatt riktning, så länge hushållens aktieinnehav är koncentrerat till de
rikaste hushållen.
Det empiriska material som finns om förmögenhetsfördelningen
fram
till 1987 ger en splittrad bild av utvecklingen det senaste decenniet. Allmänt tycks förmögenhetema blivit mer ojämnt fördelade
gini-koefficienten har stigit. Denna utveckling är bl.a. resultatet av en kombination av
att fastighetsprisema föll i reala termer under första hälften av 1980-talet
samtidigt som börskursema steg kraftigt.
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Tabell 15.5 Förmögenhetsfördelningen
Gini-koefñcient för förmögenheter och de 1 respektive 2% rikaste hushållens andel
av den samlade förmögenheten

Gini-koeñicient
1% rikaste
2% rikaste

1975

1978

1983

1984

1985

1986

1987

16,2
22,8

0,783
15,6
22,7

0,798
16,9
23,2

0,798
15,4
21,4

0,808
15,8
22,0

0,826
17,1
23,3

0,841
16,1
22,4

a Uppskattade värden.
Källa: Jansson, K. 1990, Inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige 19671987, bilaga 19 till Långtidsutredningen 1990.
Men samtidigt tycks detta inte ha medfört att de rikaste hushållen blivit
rikare. Den andel av förmögenheten som ägs av de 1% eller 2% rikaste
hushållen har inte tenderat att öka. Inte heller har skillnaden i förmögenhet mellan de 25 % rikaste och de 50 °/0rikaste hushållen ökat. Förklaringen
till den ökade ojämnheten mätt med gini-koefficienten
tycks istället ligga
på Förändringar i den nedre delen av förmögenhetsfördelningen.
Allt fler
hushåll har skuldsatt sig och redovisar negativ nettoförmögenhet.
Det är också värt att notera att de rikaste hushållen tycks ha bytt
sammansättning. 1 mitten på 1970-talet var t.ex. jordbrukare med stora
tillgångar i jordbruksfastigheter,
som ofta var lågt belånade, en relativt stor
andel av de l % rikaste hushållen. Ett decennium senare har jordbrukarna
minskat kraftigt i antal bland de rikaste och istället ersatts med höginkomsttagare i storstäderna.

15.5

Jämställdhet

och

fördelningen

mellan

män

och

kvinnor
Vid sidan av en väl fungerande ekonomi effektivitetsmålet
och en rättvis
fördelning av välfärden ställs ofta jämställdhet mellan män och kvinnor
upp som ett självständigt mål för politiken. Målet om jämställdhet har
preciserats t.ex. i regeringens jämställdhetsproposition
som att män och
kvinnor skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på tre
innefattar utbildning, löner, arbetsvillkor
områden: i arbetslivet
- som
och i det
barnomsorg och hemarbete m.m.
etc, i reproduktionen
politiska livet.
På 1950-talet betraktades jämställdhet
som en specifik kvinnofråga.
Diskussionen fördes i termer av kvinnors möjligheter att med bibehållet
ansvar för barn och hemarbete också yrkesarbeta. Idag gäller diskussionen
mellan könen för såväl hemarbete som
en jämnare ansvarsfördelning
marknadsarbete. Det är ett uttalat jämställdhetsmål att kvinnor skall kunna vara ekonomiskt oberoende av männen.
1 bilaga 23 till Långtidsutredningen
behandlas kvinnornas roll och ställning i ekonomin Jonung och Persson red.,
1990. Det framhålls där att
den ekonomiska jämställdheten rymmer många olika aspekter. Det handlar både om hur stora ekonomiska resurser kvinnor förfogar över jämfört
från eget arbete, offentliga sektorn
med män och varifrån dessa kommer
-
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via transfereringar eller överföringar inom hushållet. En tredje dimension
är frågan om segregering, t.ex. om män och kvinnor arbetar på olika delar
av arbetsmarknaden eller ersätts från olika transfereringssystem. En fjärde
dimension är hur kvinnors representation, inflytande och makt jämfört
med mäns ser ut i de sammanhang där det fattas beslut om hur ekonomiska resurser skall fördelas, t.ex. inom fackföreningar, i näringslivet, i riksdagen och inom familjen.
har jämställdheten två dimensioner.
Sett i ett arbetsmarknadsperspektiv
Den första är fördelningen av olika former av arbete mellan könen. Det
gäller dels fördelningen av hemarbete och avlönat arbete på marknaden,
dels fördelningen mellan män och kvinnor i olika utbildningar och yrken.
Den andra dimensionen är den ekonomiska ersättningen för olika arbeten
könsmässiga lönedifferenser och ekonomiska konsekvenser av en ojämn
fördelning av hemarbetet.
De senaste decennierna har det skett en markant överflyttning av kvinnors tid från hushållsarbete till marknadsarbete, dvs. en del av den produktion som kvinnor tidigare utförde i hemmen har flyttats över till
inom familjen för
marknaden. En del av de tidigare transfereringarna
barnavård och barntillsyn, dvs. mellan makar, har ersatts av skattefinansierade offentliga transfereringar inom ramen för t.ex. föräldraförsäkringen. På detta sätt har kvinnors ekonomiska beroende av enskilda män
minskat. Samtidigt har deras direkta i motsats till indirekta, via männen
beroende av arbetsmarknadens och andra marknaders funktionssätt ökat,
liksom deras direkta beroende av politiska och fackliga beslutsprocesser.
Kvinnors ekonomiska situation bestäms således idag av utfallet på en rad
olika fördelningsarenor, som arbetsmarknaden, den offentliga sektorn och
familjen och av hur dessa fördelningsarenor påverkar varandra.
De politiska åtgärderna för ökad jämställdhet de senaste decennierna
har omfattat såväl direkta jämställdhetsåtgärder
som mer allmänna åtgärder inom t.ex. skattepolitik, socialförsäkrings- eller transfereringspolitik,
sysselsättningspolitik
och familjelagstiftning.
På arbetsmarknaden
har
jämställdhetspolitiken
både en efterfrågesida
motverka diskrimineatt
ring vad gäller rekrytering, lönesättning, arbetsvillkor etc., och en utbudssida
underlätta och stimulera kvinnor att arbeta och komma in på
- att
mansdominerade yrkesområden. Tyngdpunkten har legat på utbudssidan,
framför allt på att undanröja olika hinder for kvinnor att forvärvsarbeta,
t.ex. genom en utbyggd barnomsorg. De ekonomiska motiven för kvinnor
att förvärvsarbeta och for män och kvinnor att omfördela hushållsarbete
sinsemellan har också forstärkts, t.ex. genom
och icke-marknadsarbete
i ökad omfattsärbeskattningen. På senare tid har jämställdhetspolitiken
ning kommit att inriktas på diskrimineringsaspekten
könsdiskriminering
och inrättandet av JÄMO-ämbetet
verka kvinnornas val av utbildning och yrke.

Arbetets fördelning

mellan

kvinnor

t.ex. lagen mot
1980 och att på-

och män

Som framgick av kapitel 6 har det skett en markant utjämning vad gäller
marknadsarbetets fördelning mellan könen. Skillnaden mellan mäns och
kvinnors forvärvsgrad har minskat från 28 procentenheter 1970 till 5

369

procentenheter idag. Bland småbarnsföräldrar har den kvinnliga förvärvsfrekvensen ökat från 52% 1970 till 86 °/0 1988. Dessa siffror överdriver
dock omfördelningen
av kvinnors arbete från hemmen till marknaden.
Den höga forvärvsfrekvensen upprätthålls till viss del genom att kvinnor
behåller kontakten med arbetsmarknaden under småbarnsåren, men samtidigt har huvudsansvaret för barnen, vilket är möjligt med utökad föräldraledighet och deltidsarbete.
En mer rättvisande bild av omfattningen av kvinnors och mäns marknadsarbete får man genom att relatera den totala volymen av faktiskt
arbetade timmar till totala antalet personer i befolkningen av respektive
kön. Utvecklingen under de senaste 25 åren har inneburit en ökning av det
antal timmar kvinnor i genomsnitt ägnar åt marknadsarbete med 6 timmar
per vecka. Under samma period har männen i genomsnitt överfört 8
timmar per vecka från marknadsarbete till annan verksamhet genom t.ex.
arbetstidsförkortningar,
semester etc. Männens marknadsarbete har således minskat mer än kvinnors ökat.
Tabell 15.6 Genomsnittlig tid i marknadsarbetefor kvinnor och män 1963- 1988
Veckoarbetstid i timmar per person i befolkningen

1963
1968
1973
1978
1983
1988

Män

Kvinnor

Kvinnornas
arbetstid i
procent av
männens

40
36
32
31
31
32

16
16
17
18
20
22

42
45
51
58
64
70

Källa: Jonung, C. 1989, Jämställdhet på arbetsmarknaden.
I vilken utsträckning detta inneburit att männen också ökat sin andel av
hushållsarbetet vet man mindre om, eftersom det saknas data om utvecklingen över tiden. De data som finns tyder dock på att hushållsarbetet
blivit något jämnare fördelat mellan könen. Enligt en undersökning av
statistiska centralbyrån om den vuxna befolkningens 20-64
år tidsanvändning 1984- 1985 ägnar män ca 18 timmar och kvinnor 32 timmar i
veckan åt icke-marknadsarbete, dvs. kvinnorna svarar för drygt 60 procent
av hemarbetet. Det är det snävt definierade hushållsarbetet som står for de
stora skillnaderna i tidsinsats mellan könen. Det upptar ca 17 timmar i
veckan för kvinnor och ca 4 timmar i veckan för män. Summan av
förvärvsarbete och icke-marknadsarbete
uppgår for kvinnor till ca 57
timmar och for män till ca 59 timmar per vecka. Arbetsinsatserna är alltså
ungefär likvärdiga mellan könen. Det är deras fördelning på marknadsarbete och icke-marknadsarbete som fortfarande skiljer sig markant.
Arbetsdelningen mellan hem och arbetsmarknad har i mycket ersatts av
en arbetsdelning på arbetsmarknaden. Kvinnorna har burit med sig sina
traditionella uppgifter ut på arbetsmarknaden, de vårdar, undervisar och
arbetar i olika serviceyrken.
Segregeringen på arbetsmarknaden har förhållit sig anmärkningsvärt
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stabil. Ett index på yrkessegregeringen, som kan tolkas som den andel av
kvinnorna som skulle behöva byta yrke för att kvinnorna skulle få samma
yrkesfördelning som männen, visar på 65 % 1963 och 61 % 1988. Sverige,
som internationellt sett har en hög förvärvsfrekvens, har en yrkessegregering som är minst lika hög som i andra industriländer.

Den ekonomiska

ersättningen

för mäns och kvinnors

arbetsinsatser

Den ojämna fördelningen av mäns och kvinnors arbetsinsatser mellan
marknads- och icke-marknadsarbete och segregeringen på arbetsmarknaden har konsekvenser för det ekonomiska utfallet för kvinnor relativt män.
Skillnaderna i marknadsarbetets omfattning gör att kvinnors inkomster
från marknadsarbete blir lägre än mäns. Vid lika timlön skulle kvinnorna
ca 70% av männens förvärvsinkomster.
Eftersom lönerna skiljer sig åt mellan olika yrkesområden tenderar
segregeringen på arbetsmarknaden också att leda till att den ekonomiska
ersättningen för marknadsarbete skiljer sig åt mellan könen. Ekonomiskt
har också den s.k. vertikala segregeringen, dvs. det faktum att män ofta
befinner sig i högre befattningar än kvinnorna inom olika yrken betydelse.
Även i dimensionen makt och inflytande kan segregeringen på arbetsmarknaden bidra till olika utfall för könen.
Utvecklingen under 1960- och l970-talen känntecknades av att lönemellan
skillnaderna mellan män och kvinnor minskade. Utjämningen
könen gällde såväl för arbetare som för tjänstemän och såväl inom privat
som offentlig sektor. För arbetsmarknaden som helhet steg kvinnors me1983. Därefter tycks
dellön i förhållande till mäns från 72% 1971 till 82
löneskillnader
ha
minskade
utvecklingen mot
stannat av.
Ekonomer har två huvudansatser för att förklara löneskillnader och
yrkessegregering efter kön. Den ena utgår från arbetsmarknadens utbudssida och arbetsfördelningen inom familjen. Enligt denna beror skillnaderna
i löner mellan kvinnor och män på att kvinnor har lägre formell utbildlägre yrkeskvalifikationer
och mindre
ning, mindre arbetslivserfarenhet,
upplärning i arbetet etc. Skillnaderna i mäns och kvinnors yrkcsinriktning
beror också på att olika yrken skiljer sig i de krav de ställer på kunskaper
och i andra avseenden t.ex. deltid, övertid, resor etc. där män och
kvinnor har olika preferenser beroende på skillnader i hemansvar.
Den andra ansatsen utgår från arbetsmarknadens efterfrågesida och
menar att kvinnor är diskriminerade, dvs. att kvinnor betalas lägre lön än
Detta är i sin tur
män för samma arbetsinsats och samma kvalifikationer.
möjligt på grund av den könsmässiga segregeringen mellan olika yrkesområden. Genom att söka sig till begränsade delar av arbetsmarknaden utnyttjar kvinnorna inte sin potential. De låga relativlönerna kan då tolkas
som ett resultat av ett utbudsöverskott av kvinnlig arbetskraft på dessa
kvinnligt
delmarknader. En annan förklaring kan vara att traditionellt
manligt arbete och att
arbete inte värderas lika högt som traditionellt
kvinnorna, av olika anledningar, inte förmått hävda sina intressen i fackliga- och andra beslutsfora.
Studier av löneskillnader visar att ökningen av svenska kvinnors utbildning, arbetslivserfarenhet etc. bidragit till utjämningen av löneskillnader-
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na mellan könen. De kvarvarande löneskillnadema tycks bara till ringa del
kunna tillskrivas skillnader i kunskapskapital mellan könen. T.ex. kunde,
enligt en studie, endast ca 10 procent av löneskillnadema mellan könen för
1984 hänföras till skillnader i kunskapskapital
hela arbetsmarknaden
Löfström
1989.
Andra faktorer än utjämning av kunskapskapital mellan könen, som
lönepolitik och sysselsättningens fördelning, tycks ha spelat större roll för
löneutjämningen mellan svenska män och kvinnor. Utvecklingen av löneskillnadema mellan könen överensstämmer väl med utvecklingen för löneskillnadema i allmänhet. Lönedifferenser efter yrke, ålder, utbildning och
näringsgren har också utjämnats under motsvarande tidsperiod och lönespridningen inom olika sektorer har minskat markant. Detta tyder på
att den generella löneutjämningen till följd av låglönesatsningar etc. varit
en starkt bidragande orsak. Detta styrks av att en generellt ökad lönespridning under l980-talet också gett ökade skillnader mellan könen. Till bilden
hör att lönespridningen
bland kvinnor ökat betydligt mer än bland
männen under l980-talet, dvs. det finns tecken på en ökad dilferentiering
inom kvinnokollektivet.
För lågavlönade kvinnor, sannolikt till stor del
inom offentlig sektor, har således skillnaderna gentemot männens löner
ökat mer än för kvinnorna i genomsnitt.
sjukförsäkringsEftersom lagstiftade och avtalade pensionsrättigheter,
förmåner m.m. är baserade på arbetsinkomst, återspeglas löneskillnader
och skillnader i arbetstid i hög grad i utfallet av socialförsäkringssystemet
och i pensionerna. Sålunda uppgick den genomsnittliga pensionen för
kvinnliga ålderspensionärer i mitten av 1980-talet till ca 65 % av männens.
När kvinnor i högre grad än männen anpassar sin arbetstid för att ta ett
större ansvar i hemarbete och barnomsorg kan det betraktas som en
fördelning mellan makar i ett hushåll. De ekonomiska konsekvenserna av
denna fördelning ackumuleras över åren och får också konsekvenser upp i
plan
pensionsåldem. Detta kan naturligtvis lösas på ett individuellt
pensionförsäkring
för
finansiera
hustrun.
Men
kan
t.ex.
om
en
mannen
målet är att kvinnan skall uppnå ett ekonomiskt oberoende av mannen
måste också de offentliga pensionssystemen ta hänsyn till hur hem- och
marknadsarbete fördelas mellan makar.
Sammanfattningsvis
har utvecklingen gått mot ökad ekonomisk jämställdhet mellan könen. Kvinnornas andel av marknadsarbetet har ökat
kraftigt och löneskillnadema har utjämnats sett över en längre tidsperiod.
ökat.
Detta har medfört att kvinnornas andel av marknadsinkomsterna
Det råder emellertid fortfarande en kraftig segregering på arbetsmarknaden. Likaså kvarstår stora skillnader i de tidsinsatser män och kvinnor gör
i icke-marknadsproduktion
och förändringarna därvidlag är förmodligen
fördelning.
marknadsarbetets
mindre än vad gäller
tillväxt i lika hög
Under 1990-talet kommer inte arbetskraftsutbudets
grad att vara dominerat av kvinnor som det var under 1970- och 1980öka, men
talen. Visserligen beräknas kvinnornas arbetskraftsdeltagande
arbetskraftstillväxten
kommer framför allt från befolkningsförändringar.
kvinnodominerade
yrken
Efterfrågan på arbetskraft inom traditionellt
t.ex. vården och barnomsorgen kommer samtidigt att fortsätta vara hög.
Om därtill den könsmässiga segregeringen på arbetsmarknaden kan brytas
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för att det åter skulle kunna ske en
borde det finnas förutsättningar
löneutjämning mellan män och kvinnor.
Det bör understrykas att en jämnare arbetsfördelning mellan könen har
fördelningen av marknadsarbete och fördelningen av icketvå sidor
marknadsarbete. En politik som leder till att kvinnornas andel av marknadsarbetet ytterligare ökar utan att det sker motsvarande omfördelning
till männen av hushållsarbetet riskerar att medföra att kvinnornas totala
arbetsbelastning ökar.
Det är inte heller en okontroversiell syn att kvinnor och män skall dela
arbetet helt lika. Ett annat synsätt på jämställdhet är att fördelningen av
hemarbete och marknadsarbete respektive olika slags marknadsarbete
kanske måste
eller rent av bör vara
ojämnt fördelat. Problemet är
istället att den ekonomiska ersättningen för kvinnors arbete måste bli
högre. Det handlar både om att värdera upp yrken med stor kvinnodominans och att i högre grad ersätta kvinnors arbete i hemmet.
Oavsett synsätt aktualiseras jämställdhetsaspekter
på socialförsäkringssystemet etc. i den utsträckning som en utjämning mellan mäns och
kvinnors arbete och löner i realiteten inte kommer till stånd. Här finns ett
jämställdhetspolitiskt
dilemma. System som på olika sätt ger motiv för
kvinnorna att ta större del av marknadsarbetet kan också innebära att de
kvinnor som av olika skäl inte vill eller kan göra det också får ett sämre
ekonomiskt utfall.

15.6

Fördelningspolitiska

frågeställningar

inför

1990-

talet
Den analys av den framtida utvecklingen som gjorts i flera av de tidigare
instrumenten under
kapitlen visar att de traditionella fördelningspolitiska
1990-talet kan komma att ställas inför delvis nya förutsättningar. Kunskakonsekvenserna av en del av dessa nya
perna om de fördelningspolitiska
förutsättningar är begränsade. Om andra vet vi något mer. Under alla
omständigheter finns det skäl att lyfta fram i ljuset de problem och möjligheter som avtecknar sig.

Internationaliseringen

och fördelningspolitiken

snabbt under efterkrigstiDen svenska ekonomin har intemationaliserats
den se t.ex. kapitel 2 och l l. Under senare år har denna utveckling fått en
ökad aktualitet genom de integrationssträvanden
som finns i Europa.
Dessa förstärker och påskyndar redan pågående tendenser. Både handeln
och faktorrörligheten kan förväntas öka. Detta innebär ett minskat utrymme för en av omvärlden oberoende fördelningspolitik.
Om en gemensam arbetsmarknad inom Västeuropa införs ställs bl.a.
Som framgår av
den solidariska lönepolitiken inför nya förutsättningar.
bilaga 4 till Långtidsutredningen
är den svenska lönestrukturen avsevärt
jämnare än i de flesta andra västeuropeiska länder, se Lundborg, 1989a.
Till viss del är detta uttryck för en högre grad av homogenitet vad gäller
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och produktivitet.
Men det är till stor del också
t.ex. utbildningsnivå
följden av en medvetet utjämnande lönepolitik.
Inom delar av arbetsmarknaden
med relativa låga utbildnings- och
prestationskrav
är den relativa lönen i Sverige högre än i andra länder.
Det finns därför anledning att förvänta att den ökade invandring som kan
följa på en EG-integration koncentreras till låglönegrupper. Svenska låglöneföretag kan med andra 0rd komma att få lättare att rekrytera genom att
vända sig till den europeiska arbetsmarknaden. Därmed blir det svårare
att driva upp lönerna i dessa sektorer. Detta förstärks av ökade möjligheter
till etablering utomlands.
Den motsatta tendensen kan komma att gälla för grupper, vars löner
idag hålls tillbaka av den solidariska lönepolitiken. Vinstrika och högproduktiva företag kan komma utsättas för en hårdare lönepress från den
europeiska arbetsmarknaden.
Slutsatsen är att den svenska lönestrukturen vid en nära EG-integration
kommer att tendera att närma sig den som råder i omvärlden. Det kommer
att bli svårare att hålla fast vid en solidarisk lönepolitik, som verkar emot
den lönestruktur som råder i Europa. Detta är en följd av arbetskraftens
ökade rörlighet, vilken i sig naturligtvis också har många tänkbara positiva
välfårdsaspekter. Men det är också en konsekvens av den rörlighet för
kapital som redan finns. Företag i låglönebranscher har
sedan länge
anpassat sig till den solidariska lönepolitiken genom att etablera sig utomlands.
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att
löneditferensema helt måste anpassas till omvärldens. Åtgärder som utjämnar skillnader i produktivitet,
riktade mot
t.ex. utbildningsinsatser
lågutbildade, kan ge utrymme för en lönestruktur som även på en integrerad arbetsmarknad är jämnare än den i omvärlden.
Det mesta talar för att en närmare integration med EG däremot inte
insatser inom ramen för
skulle begränsa utrymmet för fördelningspolitiska
socialpolitiken m.m. Bland EG-länderna råder idag relativt stora skillnader på det socialpolitiska området, t.ex. vad gäller ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom. Tendensen i integrationsarbetet inom EG har också på
senare år gått från ambitionen att uppnå gemensamma normer i riktning
mot att hålla kvar en hög grad av nationell autonomi på detta område. Det
är således sannolikt att det även i framtiden kommer att råda skillnader
mellan länder vad beträffar socialpolitiska ambitioner.
Att skillnader i socialpolitik skulle ge effekter på migrationen som tvingar fram en utjämning förefaller inte heller sannolikt. En jämförelse mellan
Sverige och åtminstone de rikare EG-länderna visar att Sverige inte på
något systematiskt sätt avviker uppåt vad beträffar omfattningen på de
sociala förmånerna för t.ex. en sysselsatt arbetare. Däremot är det sannolikt att den svenska politiken är mer generös mot svaga
grupper, t.ex.
långtidsarbetslösa, förtidspensionerade etc. Bland dessa grupper är emellertid möjligheterna till migration begränsade även efter en närmare integration med omvärlden.
i socialDet som avgör om det går att bibehålla fördelningsambitionema
politiken är istället fmansieringsmöjlighetema,
dvs. att ha ett skattesystem
och ett skattetryck som avviker från det i andra länder. Det är ett problem
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som finns redan idag - och i själva verket har det funnits sedan länge. Det
här är inte faktorer som är kopplade till en eventuell EG-integration.
Utrymmet för en egen skattepolitik är redan idag begränsat som en följd av
det utvecklade utbytet av varor och tjänster. Det minskar med den pågåendet är inte obefintligt utan avgörs till
de internationaliseringen
- men
syvende och sidst av om svenska löntagare är villiga att i motsvarande mån
avstå från reallöneökningar.

Anpassningsbördan

ojämnt fördelad

Det
I kapitlen l0- 13 diskuteras olika aspekter på strukturomvandlingen.
framgår där att många faktorer, bl.a. energiprisutvecklingen,
talar för att
den svenska ekonomin kommer att genomgå en snabb strukturell omvandling under 1990-talet. Basnäringarna kan förväntas växa långsamt medan
de kunskapsintensiva delarna av näringslivet expanderar. Detta kan komma att förstärka existerande regionala obalanser. Denna omställningsprocess kommer att ställa höga krav på anpassningsförmåga i form av rörlighet mellan yrken och regioner, utbildning etc.
Kraven på anpassning kommer inte att vara jämnt fördelade, utan
särskilt drabba vissa regioner och branscher. Vidare är förmågan till anpassning vid en strukturell omvandling inte jämnt fördelad mellan olika
grupper på arbetsmarknaden. Som diskuteras bl.a. i bilaga 12 till Långtidsutredningen 1990 tenderar arbetsmarknaden att bli allt mer segmenterad
det ställs högre krav på arbetskraften, vilket försvårar rörlighet mellan
olika delar av arbetsmarknaden. Expertgruppen för forskning om regional
utveckling, 1989. Istället får den interna rörligheten inom olika delarbetsmarknader större betydelse.
Det är framför allt skillnader i utbildning och utbildningskrav
som får
en successivt växande betydelse för skiktningen mellan grupper på arbetsmarknaden. Det finns en risk för att det är just de regioner och branscher
som domineras av företag med relativa låga utbildningskrav som kommer
att utsättas för de största kraven på omställning. Därmed ställs anpassningskraven just på de grupper som har de sämsta förutsättningarna för en
geografisk och yrkesmässig omställning. Det gäller speciellt äldre med låg
eller inaktuell utbildning, som riskerar att bli förlorarna i snabb omvandlingsprocess.
Dessa tendenser i utvecklingen leder till att arbetsorganisation och vuxenutbildning får en ökad fördelningspolitisk
betydelse. De som är sysselsatta i jobb som ger små möjlighet till utveckling och lärande får en sämre
förmåga att anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden. Den som i
sitt arbete inte får ta ansvar eller fatta självständiga beslut riskerar att
brist på den självtillit som är
drabbas av en slags inlärd hjälplöshet
- en
nödvändig då det ställs krav på att söka ett annat jobb, lära sig ny teknik
etc. Om det blir vanligare att man inte kan behålla samma arbete under
hela sin yrkesverksamma period har det också en allt större betydelse hur
arbetsorganisationen fördelar ansvar och utvecklingsmöjligheter.
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Förändringar

i skattesystemet

Huvudsyftet med den skattereform som genomförs under 1990 och 1991
är att åstadkomma en samhällsekonomiskt mer effektiv beskattning. Det
är effekterna på välfärd, resursallokering, arbetskraftsutbud, sparande och
kapitalbildning
som är de avgörande motiven för reformen. Men det finns
argument för en skattereform. Det skatockså viktiga fördelningspolitiska
brister. Det
fördelningspolitiska
betydande
avvecklas
har
tesystem som nu
horisontella rättvisan - samma faktiska ingäller framför allt den s.
komst kan träffas av olika skatt beroende på hur den intjänats. Dessa
Det
brister hade också betydelse i ett vertikalt fördelningsperspektiv.
nuvarande skattesystemet utjämnar inkomster i väsentligt mindre utsträckning än vad som framgår av de formella skatteskalorna. Höginkomsttagarna har nämligen i större utsträckning än andra utnyttjat olikformigheter i skattesystemet för att sänka sin inkomstskatt. Som framgick
ovan förefaller också skatternas omfördelande effekt ha reducerats det
senaste decenniet.
Med det nya skattesystem som nu införs får skatterna en delvis ny
fördelningspolitisk
roll. Skattereformen innebär att den formella skatteskalans omfördelande roll tonas ner, medan istället den horisontella rättträffsävisan i skattesystemet skall förstärkas - den fördelningspolitiska
kerheten skall öka.
Den kraftiga reduktion av marginalskatterna som är det ena elementet i
skattereformen innebär i sig en sänkt progression i skatteskalan som därmed ges en mindre omfördelande profil. Detta motverkas dock av den
ökade graden av likformighet i beskattningen. Inkomster av arbete skall
beskattas lika oberoende av om ersättningen utgår i form av kontantlön
där skatten
eller andra förmåner, motsvarande gäller för kapitalinkomster
bli
reavinster
skall
eller
utdelningar
på ränteinkomster,
mer likställda.
kapitalinkomster
och
arbetspå
att bli mer
skatteuttaget
Vidare kommer
likartat.
Detta är förändringar som framför allt berör personer med höga inkomster. Som en integrerad del i skattereformen ingår också fördelningspolitiska åtgärder i form av bl.a. höjda barn- och bostadsbidrag, som å andra
sidan väger tyngre bland hushåll med låga inkomster.
I tabell 15.7 redovisas resultat från beräkningar av den sammantagna
jämte effekten av
effekten av föreslagna skatte- och bidragsförändringar,
disponibla
inkomsde åtgärder som redan vidtagits för 1990, på den reala
därvid
har
sorterats dels
ten för hushåll i olika inkomstskikt. Hushållen
relation
till hushåli
disponibel
inkomst
efter
efter bruttoinkomst och dels
hämtade
Siffrorna
i
tabellen
är
konsumtionsenheter.
i
lets storlek mätt
från den fördelningsanalys som redovisades i regeringens lagrådsremiss
om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. Det bör understrykas att
dessa siffror måste tolkas med försiktighet, eftersom varje beräkning av
den här typen måste baseras på en rad antaganden och dessutom inte
förmår fånga alla direkta och indirekta effekter. I lagrådsremissens analys
antas ex. att arbetsinkomsterna allmänt ökar med en procent.
Då hushållen sorteras efter bruttoinkomst tycks effekten av skattereforhögre inkomsten är, med undantag för de allra
men bli mer positiv
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Tabell 15.7 Förändring av real disponibel inkomst till följd av skattereformen. Indelning av hushållendels efter bruttoinkomst, dels efter disponibel inkomst i förhållande
till hushålletsstorlek mätt i konsumtionsenheter, 20-64 år
Decil

Indelning
efter
bruttoinkomst

Indelning
efter
disponibel
inkomst

1:a decilen
2:a decilen
3:e decilen
4:e decilen
5:e decilen
6:e decilen
7:e decilen
8:e decilen
9:e decilen
10:edecilen

-3,2%
0,7%
1,6%
1,8%
1,9%
2,4%
3,0%
3,4%
4,2%
3,1%

1,5%
1,6%
2,3%
2,4%
2,1%
2,8%
3,4%
3,6%
3,7%
0,8 %

2,4%

2,4%

Samtliga

Källa: Lagrådsremissenom reformerad inkomst- och företagsbeskattning.

högsta inkomsterna. Reformen skulle således tendera att vidga inkomstskillnaderna. Hushåll med låga bruttoinkomster
skulle t.o. m. förlora. I
denna grupp finns dock många med tillfälligt låga inkomster
ex. studenHushåll med varaktigt låg inkomst på grund av låg lön
ter, bamlediga m.
hamnar i denna typ av statistik sällan i första decilen. Men då hushållen
istället fördelas efter disponibel inkomst, vilket är ett fördelningspolitiskt
mer relevant mått, blir bilden annorlunda. Då tycks effekten på de disponibla inkomsterna vara relativt jämnt fördelad. Det kan också noteras att
de två procent av hushållen som har de allra högsta disponibla inkomsterna beräknas förlora på skattereformen bl. a. som en följd av hårdare
beskattning av avkastningen på aktier.
Den initiala effekten under de första åren ger emellertid en begränsad
bild av skattereformens fördelningselfekter
i ett längre perspektiv. Nya
Skatteregler kommer sannolikt att innebära att hushållen på olika sätt
kommer att anpassa sitt beteende. Det kan ex. gälla boendet, där skattereformen kan komma att ge upphov till såväl förmögenhetselfekter som ett
förändrat boendemönster. Sådana beteendeanpassningar är
också syftet
med reformen. Den slutliga fördelningseffekten
beror därför på vilket
utrymme olika hushåll har att anpassa sig och hur denna anpassning går
till. Om detta finns det idag knappt någon kunskap. Det är därför omöjligt
att med någon större säkerhet uttala sig om skattereformens fördelningseffekter på lite längre sikt.

Begränsade

ofentliga

resurser och fortsatt

höga krav

I tidigare kapitel har vi kunnat konstatera att det samhällsekonomiska
utrymmet för en expansion av de offentliga utgifterna kommer att vara
begränsat. En ytterligare höjning av skattetrycket skulle vara förenat med
potentiellt mycket stora samhällsekonomiska förluster, även om skattereformen reducerar en del av skatternas negativa effekter. Det är också en
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uttalad politisk ambition att hålla tillbaka en ytterligare höjning av skattetrycket. Om till detta läggs krav på ett högre sparande i den offentliga
sektorn begränsas uppenbarligen utrymmet för offentliga utgiftsökningar.
motiDe offentliga utgifterna är till mycket stor del fördelningspolitiskt
verade. Endast ca en fjärdedel avser renodlat kollektiva nyttigheter, medan resten finansierar transfereringar eller produktion av tjänster som
ytterst har enskilda individer eller hushåll som mottagare.
Den offentliga sektorn omfördelar i flera olika dimensioner. De offentliga utgifterna innebär inte enbart en omfördelning från resursstarka till
resurssvaga individer. Stora delar av den offentliga sektorns utgifter fyller
sjukförsäkring, bidragen till arbetslösnärmast en försäkringsfunktion
hetskassorna m.m. har funktionen att ge en inkomstgaranti vid sjukdom,
funktion genom
arbetslöshet etc. Dessa system har en fördelningspolitisk
olika
risk
drabbas
löper
mellan
utjämna
att
av sjukdom eller
grupper som
arbetslöshet. Vid en marknadsmässig försäkring skulle de som löper största riskerna få betala de högsta premierna. Ca en fjärdedel av offentliga
utgifterna skulle istället kunna karaktäriseras som omfördelning mellan
olika skeden i livet. Det gäller pensionssystemet, studiebidrag etc. Här har
den offentliga sektorn en slags kreditfunktion.
Den vägledande principen för den offentliga sektorns omfördelande
Denna fördelfunktion beskrivs ofta i termer av generell välfårdspolitik.
ningspolitiska princip har två dimensioner:
Alla som uppfyller vissa kriterier, har vissa behov, kan göra samma
anspråk på resurser. Rättigheterna gentemot den offentliga sektorn är
alltså lika för alla.
Insatsema skall vara så omfattande att fördelningen i allt väsentligt
sker inom ramen för den offentligt finansierade verksamheten. Utrymmet
för en kompletterande marknad som fördelar efter andra principer skall
vara begränsat.
Den första principen innebär t.ex. på sjukvårdens område att alla som
har en viss sjukdom kan göra samma anspråk på vård och den andra
principen att denna vård skall vara på en så hög nivå att det inte blir
intressant att köpa vård från annat håll. Vad gäller sjukförsäkringen innebär den första principen att försäkringen skall omfatta alla, den andra
principen att ersättningen skall baseras på inkomstbortfall.
Genom att ge lika
Det finns starka argument för generell välfärdspolitik.
rättigheter till alla undviks mycket av den behovs- eller inkomstprövning
som en mer selektiv politik skulle kräva. En sådan prövning kan vara
integritetskränkande
och stigmatiserande. Dessutom riskerar den att ge
inlåsningseffekter
i olika stödsystem. Genom att ge tjänster
marginal- eller
nivå
skapas också en lojalitet i finansieringen.
hög
och inkomstskydd på en
Alla grupper får ut något från de offentliga systemen och har därför
intresse av att bidra till dess finansiering. System där det finns utrymme
alternativ eller komplement riskerar att ge upphov
för privatfinansierade
till ett missnöje med skattefinansieringen av de offentliga systemen och en
successiv urgröpning av förmånema till förfång för de grupper som är mest
beroende av dessa system.
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Utgifterna

tenderar

att öka

Det är uppenbart att en generell välfärdspolitik
leder till en stor offentlig
sektor och en offentlig sektor som växer i takt med att behov och efterfrågan på offentligt finansierade tjänster stiger. Det finns ett inslag av automatik i de offentliga utgifterna som gör att de med bibehållna fördelningspolitiska ambitioner måste växa relativt snabbt.
Den generella välfárdspolitiken
innebär att den offentliga sektorn skall
lika
privata
tjänster
bra
motsvarande
"endast det bästa är gott
vara
som
nog. Dessutom skall de offentliga tjänsterna vara tillgängliga för alla.
Detta skapar ett tryck på den offentliga sektorn att expandera. Inom
sjukvården finns tydliga exempel på detta. Om t.ex. ny medicinsk teknik
snabbt skall vara tillgänglig för alla så tenderar varje möjlig ambitionshöjning inom sjukvården att leda till en kraftig tillväxt av efterfrågan på
sjukvård. När möjligheten att åtgärda ögonsjukdomen grå starr uppdagades för den del år sedan skapade detta på kort tid en lång kö. På andra
områden ställs offentlig verksamhet inför nya problem, den skall klara mer
än tidigare även om ambitionsnivån är densamma.
På samma sätt som gäller för andra varor och tjänster kan efterfrågan på
sjukvård, utbildning etc. ses som bestämd av realinkomster samt relativa
priser och kostnader. När inkomsterna stiger skulle en del under alla
omständigheter läggas på den typ av tjänster som idag tillgodoses av den
offentliga sektorn. Mycket tyder på att det är realistiskt att räkna med att
inkomstkänsligheten
för många av de offentliga tjänsterna är större än
priskänsligheten. Det innebär att även i en situation, där utbud och efterfrågan ñck bestämma priset, skulle andelen av inkomsten som går till
denna typ av konsumtion stiga. Om det direkta priset av fördelningspolitiska skäl hålls mycket lågt och ersätts med ett indirekt pris i form av
skatter, förstärks naturligtvis denna tendens.
Det finns därmed en risk för att den offentliga sektorn kommer att
ställas inför besvärliga avvägningsproblem. När efterfrågan på den typ av
tjänster den offentliga sektorn finansierar växer mer än vad som är möjligt
att finansiera inom ramen för ett oförändrat skattetryck och med ett
bibehållet transfereringssystem
kan resultatet bli standardförsämringar
i
fall
relativt övriga delar av ekonomin. Det
inte
absolut
varje
så
om
innebär i sin tur att det skapas förutsättningar för att etablera och bygga ut
privata alternativ för sjukvård, utbildning, omsorg etc., där fördelningsprincipen är betalningsvilja. När detta sker i stor skala ställs fördelningspolitiken inför en ny situation.
Första frontlinjen

-

ett ejfektivare

resursutnyttjande

En första frontlinje
i försvaret av den offentliga sektorns nuvarande
fördelningspolitiska
ambitioner är att höja effektiviteten i användningen
av offentliga utgifter. Framgångar på detta område gör det möjligt att öka
offentlig konsumtion mer än inom de ramar som sätts av den totala
sysselsättningstillväxten,
utan att det höjer skattetrycket. Ett exempel på
detta ges i bilaga ll till Långtidsutredningen
1990 där möjligheterna att
produktivitet
och effektivitet inom sjukvården diskuteras Blomqvist,
1990.
.
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I denna bilaga jämförs sjukvårdssystemen i Kanada, Förenta Staterna,
Storbritannien och Sverige. Påtagliga svagheter påvisas både i de renodlat
privata systemen och i de offentliga systemen. Mot bakgrund av genomgången av olika sjukvårdssystem föreslås en reform som kombinerar offentlig resursfördelning, som garanterar en jämn fördelning av sjukvårdskonsumtionen, med konkurrens och valmöjligheter för patienter, se faktahealth maintenance organizations" i
ruta. Systemet påminner om s.
i det systemet förefaller ha varit lägre än i den
USA. Sjukvårdskostnadema
vanliga privata sjukvården, utan att kvaliteten varit sämre.
REFORMFÖRSLAG

FÖR SVENSK SJUKVÅRD

Vårdcentralen skall utgöra själva basen i sjukvården. Den skall dels
utgöra kontaktpunkt för den enskilde gentemot sjukvården, dels vara
mottagare av den ekonomiska ersättningen för sjukvården.
Det skall vara fritt för den enskilde personen att välja vårdcentral
och olika vårdcentraler skall också ha rätt att konkurrera om patienterna. Relationen till en vårdcentral skall vara långsiktig, även om det
skall vara möjligt att byta.
Ersättningen till vårdcentralen skall tas ur allmänna medel och i
Beloppen kan variera
princip täcka de totala sjukvårdskostnadema.
mellan t.ex. olika åldersgrupper, men de skall betalas ut på basis av
antalet kontrakterade patienter som en vårdcentral har.
Vårdcentralen skall åt sina patienter köpa den specialistvård de
själva inte kan erbjuda. Uppköp görs från olika konkurrerande sjukhus
och specialister. Åtminstone en del av kostnaderna skall vårdcentralerna betala ur den allmänna ersättning de erhåller. Resten kan täckas via
försäkring.
Ersättningen till vårdcentralerna skall utformas så att de utgör incitament för ett effektivt utnyttjande av resurserna. För små vårdinsatser
vid en vårdcentral leder till dyrare vård senare eller att patienten går till
en konkurrerande vårdcentral.
Källa: Blomqvist, Å. 1990, Svensk hälso- och sjukvård i ett intematio1990.
nellt perspektiv, bilaga ll till Långtidsutredningen
Diskussionen om hur den offentliga sektorn skall kunna göras effektivare handlar i hög grad om förändringar i organisationen t.ex. hur producentrollen skulle kunna separeras från köparrollen. De förslag om framförts i LU-bilaga ll innebär både ökade möjligheter att välja inom den
offentlig sektorn och att tillåta privata producenter. Fortfarande skall dock
detta ske inom ramen för en offentlig finansiering.
problem som är förknippat med åtgärder av det
Det fördelningspolitiska
här slaget är risken för att producenter av t.ex. sjukvård kan ha motiv att
diskriminera bland klienter för undvika grupper som ger höga kostnader.
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Denna risk kan förstärkas av en segregering från efterfrågesidan särskilt
om möjligheterna öppnas att betala extra utöver den offentliga finansieringen. Förutsättningarna
för konsumenterna att välja mellan konkurrerande producenter är olika på grund av skillnader i utbildning, kontakter
etc. Det bör emellertid vara möjligt att motverka sådana tendenser till
segregation genom en god offentlig insyn och kontroll av verksamheten
samt genom att ge den enskilde patienten rättigheter gentemot
ex.
sjukvårdsproducenten,
som förhindrar en selektering. Det är också viktigt
att väga de förslag som läggs fram mot dagens verklighet och inte emot ett
tänkt idealt system.
En annan viktig etfektivitetshöjande
åtgärd är att förstärka inslaget
preventiva
åtgärder i den offentliga verksamheten. Ett exempel är vad
inom socialförsäkringen.
Innebörden är att
som kallats arbetslinjen
lägga ökad vikt vid aktiva åtgärder som motverkar utslagning, underlättar
rehabilitering etc. istället för att bara betala ut inkomststöd. På det sättet
bör det vara möjligt att både hålla tillbaka utgifterna för sjukpenning,
förtidspensioner m.m., öka arbetskraftsutbudet och samtidigt erbjuda individer som annars skulle slagits ut från arbetslivet ett arbete och en social
gemenskap.
Men frågan är om effektiviseringar av den här typen kommer att räcka
till för att möta det grundläggande problemet med ett över tiden successivt
växande gap mellan anspråk och resurser. Mycket talar för att det förr eller
senare blir nödvändigt att överväga vad det är som skall omfördelas via
offentlig finansiering och hur omfördelningen skall gå till.

Behov av omprövning
Det är möjligt att urskilja tvåfaser i välfärdsstatens utveckling. En folkhemsfas" som varade fram till 1950-talet, där det huvudsakliga målet var
att ge alla ett grundskydd och att undanröja fattigdom. Under den andra
fasen, som omfattar perioden från 1950-talet och framåt, har politiken i
princip och därför
högre grad styrts av den generella välfärdspolitikens
också varit förenad med ett snabbt stigande skattetryck. Esping-Andersen, 1989. De problem som är förknippade med ett fortsatt växande
skattetryck gör att välfärdspolitiken
nu har kommit in i en tredje fas. Den
kan i flera avseenden komma att medföra en omprövning av fördelningspolitiken.
Flera drag i den ekonomiska utvecklingen kan också ge upphov till
delvis nya fördelningsproblem.
Utvecklingen framöver kan t.ex. komma
att medföra vidgade löneskillnader och större krav på omställning samtidigt som segmenteringen på arbetsmarknaden blir mer markerad Detta
kan komma att leda till att traditionella skiljelinjer t.ex. mellan arbetare
och tjänstemän, får mindre betydelse.
Istället kan det skapas en risk för en utveckling mot vad som kallats ett
två-tredjedelssamhälle.
Innebörden i detta begrepp, som myntats i länder
med hög och långvarig arbetslöshet, är något oklar. Men tanken är att vissa
grupper, men sannolikt inte så stor som en tredjedel, riskerar att halka
efter i välfárdsutvecklingen därför att de inte har resurser att ta tillvara de
möjligheter som öppnas. Det kan t.ex. gälla lågutbildade i stagnerande
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banscher, grupper som inte klarar kraven på arbetsmarknaden, en del
invandrargrupper
m.fl. De riskerar att få en sämre välfärd i alla dimensioner - outvecklande jobb med sämre arbetsmiljö, lägre inkomst, svagare
hälsa, högre risk för förtidspension, sämre boende etc. och genom att de är
i minoritet också ett svagt politiskt inflytande. De blir därmed i hög grad
beroende av andras välvilja och har små möjligheter att medvetet
kontrollera och styra sina levnadsvillkor.
bedrivs på tre olika områden
bättre och
Fördelningspolitiken
- att ge
jämnare fördelade möjligheter att agera på marknaden, att ge alla en
inkomstförsäkring
och att se till att alla har tillgång till en rad sociala
innebär att den offentliga
tjänster. En renodlad generell välfärdspolitik
sektorn helt fyller uppgiften att ge detta skydd - inkomstförsäkringen
skall vara heltäckande, de sociala tjänsterna skall vara av den högsta
kvaliteten och lika för alla, de centrala inslagen i att förbättra förutsättningarna
skola, boende, infrastruktur
är offentliga uppgifter.
roll
Den omprövning av den offentliga sektorns fördelningspolitiska
som nu pågår och som mot bakgrund av de bedömningar som tidigare
redovisats kan förväntas bli allt mer intensiv under 1990-talet handlar i
första hand om hur knappa offentliga resurser skall prioriteras mellan de
områdena, men också om i vilken utsträckning
tre fordelningspolitiska
den offentliga sektorn helt skall stå för finansieringen.
En huvudfråga är hur avvägningen mellan å ena sidan de offentliga
transfereringarna och inkomstförsäkringen
och å andra sidan den offentligt finansierade verksamheten bör se ut. Under 1980-talet har transfereringsutgifterna vuxit snabbt medan de offentliga investeringarna har fallit
och den offentliga konsumtionens ökningstakt har begränsats, se kapitel
Mot denna bakgrund finns det skäl att ställa frågan om inte transfereringssystemen tränger undan offentligt finansierad verksamhet. Besparingar i
offentliga utgifter har i sin tur medfört kvalitetsproblem i offentligt finansierad utbildning och sjukvård i varje fall i storstadsområdena samtidigt
som en privat marknad har vuxit fram, med en annan fordelningsprofil.
Fördelningspolitik
med offentliga transfereringar riskerar att tränga ut
Fördelningspolitik med offentligt finansierad verksamhet.
Ett sätt att möta risker för en sådan utveckling är att ompröva nivåerna i
de offentliga pensions- och försäkringssystemen. Förändringarna kan anför alla
tingen ta formen av generella sänkningar av kompensationsnivån
profil t.ex. geeller att försäkringarna ges en mer inkomstomfördelande
inte ersätts, sänks eller
nom att inkomstnivån över vilken inkomstbortfall
inte höjs. Förändringar av det här slaget kan beskrivas som att den
offentliga sektorns försäkrings- och kreditfunktion
tonas ner.
Alternativet till ett offentligt organiserat försäkringsystem behöver inte
lösningar som helt saknar fördelningsinslag, utan
vara rent individuella
andra kollektiva system. Av analysen av pensionssystemet i kapitel 14
framgick detta tydligt.
En annan huvudfråga rör graden av marknadsmässig finansiering av
Avgifter är inte bara en
frågan om avgiftsfinansiering.
sociala tjänster
för avgiftsfrfinns
effektivitetsargument
finansieringskälla,
även
utan det
nansiering. När avgifter används blir kostnaderna att producera en tjänst
mer synliga -

medborgarna/konsumenterna

blir därmed mer kostnads-
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medvetna. För samhället som helhet är detta av godo. Utan avgifter eller
med låga sådana finns dessutom tendenser till att sociala tjänster standardiseras
alla erbjuds samma tjänst. Avgiftsfinansiering
där avgiften
differentieras efter servicenivå ger större möjligheter för olikheter i behov
att slå igenom i efterfrågan och därmed för att skapa en bättre anpassning
av produktionen. Det kan vara värt att konstatera att det idag inom det
sociala området förekommer betydande skillnader i avgiftsuttag, t.ex.
mellan ålderdomshem och hemtjänst, som inte förefaller vara varken
kostnadsmässigt eller fördelningspolitiskt
motiverade.
Men det finns uppenbara fördelningsproblem
med en avgiftsfinansiering. Höga avgifter hotar att utestänga eller avskräcka grupper med små
ekonomiska resurser och i så fall fördelas inte längre den offentligt finansierade verksamheten efter behov.
Utrymmet för avgiftsfinansiering
måste vägas emot inkomstfördelningjämnare fördelning av inkomsterna desto större utrymme för
en avgifter. Många offentliga åtaganden infördes i en tid då stora grupper
saknade ekonomiska resurser att skaffa de försäkringar eller de tjänster
behövdes. Idag är de ekonomiska resurserna både större och jämnare
fördelade.
En tredje fråga är vilka områden fördelningspolitiken
skall omfatta.
Samtidigt som det kommer att dyka upp nya fördelningspolitiska
problem
kan vissa av de traditionella problemen komma att bli mindre viktiga. Det
kan därför finnas områden där de fördelningspolitiska
ambitionen är
möjlig att begränsa, bl.a. mot bakgrund av att de problem som en gång låg
bakom utformningen av politiken har försvunnit eller förändrats. Idag är
de generella stöden till boendet föremål för en sådan omprövning. När
bostadssubventionerna
introducerades var trångboddheten ett påtagligt
problem, som nu i stort sett är borta. Samtidigt har det visat sig att
boendesubventionerna
sammantaget har en relativt svagt omfördelande
effekt. Istället framstår idag segregeringen i boendet som ett allvarligare
problem, som kräver andra typer av insatser.

15.7

Sammanfattning

och

slutsatser

Den ekonomiska politiken syftar ytterst till att Öka välfärden i en vidare
traditionella anamening än vad som ryms inom långtidsutredningarnas
lysram och att bidra till en rättvis fördelning av välfärden. Detta kapitel
har behandlat några sådana aspekter på utvecklingen.
Att Sverige till skillnad från många andra länder lyckades undvika en
kraftig uppgång av arbetslösheten i början på 1980-talet är kanske den ur
välfårds- och fördelningssynpunkt
viktigaste aspekten på l980-talets utveckling. I många andra länder har den höga arbetslösheten lett till fattigdom och marginalisering av stora grupper. l Sverige har emellertid andelen
med inkomster under normen för skälig levnadsstandard fortsatt att reduceras.
Under 1980-talet ökade hushållens ekonomiska resurser markant,
ex.
ökade mellan 1983 och 1990 hushållens disponibla inkomster med nära
17%. Men utvecklingen på arbetsmarknaden har också här haft stor bety-
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inkomstökningen förklaras av längre arbetstider och
delse
- merparten av
fler sysselsatta.
bröts under l980-talet.
Trenden mot en allt jämnare inkomstfördelning
En ökad lönespridning är en förklaring, ökad betydelse för de ojämnt
fördelade kapitalinkomsterna
är en annan.
Det är hushållen med de högsta inkomsterna som haft en mer gynnsam
utveckling än övriga. Däremot, vilket är överraskande, ger inte statistiken
stöd för att de rikaste hushållen blivit rikare under l980-talet. De tycks ha
ungefär samma andel av den totala förmögenheten som i mitten pâ 1970talet. lnte heller tycks de sämst ställda ha fått det sämre.
I ett avslutande avsnitt identifieras några av de problem som den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet kan komma att ställa fördelningspolitiken inför. Internationaliseringen
innebär en gradvis förändring av villkoNär arbetsmarknaden blir alltmer integrerad
ren för fördelningspolitiken.
med omvärldens blir det svårare att upprätthålla en avvikande lönestruktur. Den strukturomvandling
som väntas äga rum under 1990-talet för
risker. I denna strukturomvandlingsockså med sig fördelningspolitiska
ojämnt
fördelad mellan regioner och grupanpassningsbördan
process är
per.
Som
Den offentliga sektorn spelar en viktig roll för fördelningspolitiken.
framgått av tidigare kapitel kommer det samhällsekonomiska utrymmet
för en expansion av offentliga utgifter att vara begränsat. Samtidigt växer
det fram nya uppgifter för den offentliga sektorn. Detta kommer att kräva
Fråen omprövning av den offentliga sektorns roll i fördelningspolitiken.
och offentligt finansigor som rör avvägningen mellan inkomstförsäkring
erad verksamhet kommer att aktualiseras.
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16

Sammanfattning
ekonomiska
politiken

16.1

och

slutsatser

för

den

Inledning

Från planeringsredskap

till debattunderlag

Långtidsutredningen
1990 har i likhet med sina föregångare till syfte att ge
underlag för den ekonomiska politiken och bidra till debatt i ekonomiskpolitiska frågor.
Utvecklingen under de senaste decennierna motiverar emellertid att
lângtidsutredningarna
ändrar inriktning.
Ett av de tidigare syftena, att
fungera som ett redskap för indikativ planering, framstår inte längre som
relevant. Det finns också anledning att vara skeptisk till värdet av de
detaljerade utvecklingsbanor som periodvis utgjort merparten av långtidsutredningarna. I en snabbt föränderlig värld kullkastas de lätt.
debatten har under 1980-talet en ökad vikt
I den ekonomisk-politiska
kommit att läggas vid strukturella problem i industriländemas ekonomier.
1990. En stor del av
Detta har i hög grad präglat Långtidsutredningen
utredningen ägnas åt beskrivningar och analyser av strukturella problem i
den svenska ekonomin. Dessa analyser har delvis kunnat baseras på bilagor till utredningen.
Fortfarande är det emellertid en huvuduppgift for långtidsutredningarna att analysera makroekonomiska frågeställningar - arbetslöshet, inflation, balans i de utrikes affárema etc. Det råder idag en bred enighet om
bör bedrivas i ett medellångt perspektiv. Därför är
att stabiliseringspolitik
frågeställdet lämpligt att föra en diskussion om stabiliseringspolitiska
ningar i långtidsutredningen. Därutöver finns det skäl att belysa de samlade effekterna av olika krav som ställs på den ekonomiska politiken i ett
längre perspektiv.
analyser görs med fördel inom en
Denna typ av makroekonomiska
sammanhållen, kvantifierad tankeram. Det är då möjligt att belysa konseoch de handlingskvenserna både av förändringar i omvärldsbetingclsema
alternativ som står till buds. Genomgående används i detta syfte nya
beräkningsmodeller,

i huvudsak framtagna av konjunkturinstitutet.

felslagna förväntningar
igen
Långtidsutredningen
1980 inleddes med ett kapitel rubricerat "l970-talet
årtionde". Med samma rätt, men med
de felslagna förväntningamas
omvända förtecken, skulle faktiskt en diskussion av det gångna årtiondet
kunna ges denna rubrik.
Inledningen av 1980-talet präglades av djup pessimism. l särskilt hög
grad gällde detta för Västeuropa. Kanske var pessimismen allra störst i
Sverige. Ändå skulle det bara dröja ett par år innan efterkrigstidens hittills
1980-talet

13
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längsta högkonjunktur skulle skjuta fart och innan modeordet euroscleroKnappast någon
sis vid slutet av decenniet skulle bytas mot "eurofori".
trodde vid 1980-talets början att investeringarna i svenskt näringsliv skulle
nå 1960-talets nivåer och att brist på arbetskraft med åtföljande överhettning på arbetsmarknaden skulle bli ett av det sena l980-talets domineranproblem.
de ekonomisk-politiska
Utvecklingen i den svenska ekonomin under 1980-talet har präglats av
framförallt två faktorer; den internationella högkonjukturen och de stora
devalveringarna
1981 och 1982. Till detta kommer att den offentliga
utgiftstillväxten
har begränsats och att framförallt de finansiella marknadema, men också andra delar av ekonomin, har avreglerats eller är på väg
att avregleras.
Det tog bara ett par år innan den ekonomiska utvecklingen i Sverige
radikalt förändrades. En utrikeshandelsledd expansion kom igång snabbt
sköt fart samtidigt som uppgången i
efter devalveringarna. Tillväxten
arbetslösheten bromsades. Efter några år var kapacitetstaket i det närmaste nått och investeringarna ökade då snabbt.
Redan 1981-1982 vidtogs ett antal åtgärder ägnade att motverka den
kraftiga tillväxten i de offentliga utgifterna. Som andel av BNP sjönk de
offentliga utgifterna stadigt efter år 1982. Samtidigt ökade den offentliga
sektorns inkomster, som ett resultat bl. a. av en snabb tillväxt i skattebaserna.
En konsekvens av denna utveckling var en påtaglig förbättring av den
offentliga sektorns finanser. Lika viktigt var emellertid att den mer återhållsamma tillväxten i den offentliga verksamheten - i kombination med
att det offentliga sparandet förbättrades - bidrog till att skapa utrymme
sektorns tillväxt. lndustriproduktionen
växte
för den konkurrensutsatta
i
snabbt och redan 1984 var de tidigare stora bytesbalansunderskotten
stort sett eliminerade.
Tecken syntes emellertid snart på att bytesbalansen åter höll på att
försämras. Detta motverkades av en snabb förbättring av bytesförhållandet - den importerade oljan blev billigare samtidigt som svensk skogsindustri fick allt bättre betalt för sina produkter. Dessutom föll dollarkursen
under några år.
i
Avregleringen av marknaden för krediter till hushållen åren 1985bidrog
1986, i kombination med en betydande förmögenhetsuppbyggnad,
till att den privata konsumtionen ökade snabbt. Den utrikeshandelsledda
inte räckte till trots
expansionen dämpades av att produktionskapaciteten
att investeringarna ökade påtagligt. I stället kom den inhemska konsumDraghjälpen
tionen att i ökad utsträckning svara för efterfrågetillväxten.
från omvärlden medförde emellertid att denna omsvängning till att börja
med fick ett begränsat genomslag i de utrikes betalningarna.
Gradvis syntes mot slutet av decenniet allt tydligare tecken på överhettning i ekonomin, trots att det offentliga sparandet förstärktes. Tiden efter
börsfallet hösten 1987 var oron för en mardet kraftiga internationella
vilket var en orsak till att inte
konjunkturavmattning
betydande
kerad
stabiliseringspolitiken
stramades åt hårdare. När den internationella
konjunkturen sköt fart igen ökade investeringarna kraftigt samtidigt som
ekonomin blev alltmer överhettad.
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i den svenska
Under hela l980-talet har pris- och löneökningstakten
ekonomin legat över motsvarande ökningstakt i omvärlden. Vid ingången
till 1990-talet är den Förbättring i den relativa enhetsarbetskostnaden som
devalveringarna åstadkom i det närmaste utplånad. Samtidigt har emellertid lönsamheten i industrin varit god under i stort sett hela l980-talet.
Under l980-talet har sysselsättningen och arbetskraftsutbudet ökat kraftigt. Efterfrågetillväxten
har emellertid varit ännu snabbare. Därmed har
arbetsmarknaden blivit överhettad, vilket drivit på inflationen. Överhettningen skulle emellertid också kunna beskrivas som en följd av en alltför
dålig produktivitetstillväxt.
Det är inte bara sysselsättning och arbetskraftsutbud
som har ökat
mycket kraftigt under l980-talet. Till detta kommer, särskilt under senare
år, en mycket stark investeringskonjunktur
i näringslivet. Ändå har den
ekonomiska tillväxten
varit förhållandevis långökningen av BNP
Orsaken
för
efterkrigstiden
unikt
tillväxt
i produktiviteten.
låg
är
sam.
en

Problem

och utmaningar

En liten öppen ekonomi som den svenska påverkas i hög grad av den
internationella utvecklingen. Särskilt utvecklingen i Europa kan komma att
få betydande effekter under l990-talet. Utrymmet för att bedriva en ekonomisk politik som på ett avgörande sätt avviker från omvärldens har
blivit alltmer begränsat.
Det ökade beroendet av utlandet minskar också möjligheten för det
svenska näringslivet att ha en vinstnivå som avviker från den i omvärlden.
Under senare år har de svenska företagen i ökad utsträckning investerat i
utlandet. En väsentlig fråga är vad det beror på och vad det kan
för
konsekvenser för den industriella utvecklingen i Sverige.
Mot bakgrund av utvecklingen under l980-talet framstår
i det korta
perspektivet
och lönebildningen som avgörande för den svenska
prisekonomins utveckling. I några alternativa scenarier för den makroekonomiska utvecklingen de närmaste åren belyser 1990 års långtidsutredning
konsekvenserna av olika antaganden om pris- och löneutvecklingen.
I
detta sammanhang diskuteras hur inflationstakten skall kunna bringas ned
till en nivå som är förenlig med full sysselsättning.
En annan central frågeställning i långtidsutredningen
gäller välfárdsutvecklingen och ekonomins tillväxtmojligheter
på längre sikt. Ekonomisk
tillväxt är i sig inte ett mått på välfärdens utveckling. Ändå ses tillväxten
som önskvärd eftersom den skapar utrymme
ex. för ökad privat konsumtion, utbildning samt sjuk- och hälsovård. Samtidigt betonas att den ekonomiska tillväxten inte får
ut över natur och miljö.
Under de två senaste decennierna har tillväxten i den svenska ekonomin
varit svag i förhållande till under 1950- och l960-talen. Utvecklingen
under senare år
med en svag produktivitetsökning
samtidigt som befintliga resurser utnyttjas fullt ut
antyder att det finns strukturella förklaringar till den lägre produktivitetstillväxten.
Det innebär att ekonomins
funktionssätt i sig blockerar en högre tillväxt. Mot denna bakgrund diskuteras bl. a. den i år inledda skattereformen och dess betydelse för ekonomins funktionssätt.
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Tillväxten i ekonomin är också beroende av en kontinuerlig förnyelse av
näringslivet och av hur arbetskraften fördelas mellan näringslivets olika
sektorer. Mycket talar for att kraven på strukturell omvandling växer under
l990-talet. Bland annat kan utvecklingen inom EG-området och i ÖsteuroEn
pa innebära en skärpt konkurrens för den svenska exportindustrin.
strukturomvandling
bli
drivkraft
l990-talets
kan
åtviktig
bakom
annan
gärder inom miljö- och energipolitiken.
Vidare diskuteras vari ekonomin tillväxten kan ske och hur närings- och
strukturpolitiken
kan utformas för att underlätta anpassningen till de
delvis nya förutsättningarna.
Trots att miljön i viktiga avseenden har förbättrats under det senaste
decenniet framstår miljöproblemen som en av de stora utmaningarna inför
l990-talet. De beslut som fattas på miljö- och energiområdet berör i stor
utsträckning samhällets energi- och transportsystem. Det gäller ex. besluten om kämkraftens avveckling, begränsningen av koldioxidutsläppen
samt reduktionen av svavel- och kväveutsläppen. I utredningen belyses
effekterna av dessa beslut på ekonomins tillväxtmöjligheter.
Den ofentliga sektorns utveckling spelar stor roll för resursanvändningen i ekonomin. De offentliga utgifterna motsvarar i dag ca 60% av BNP,
samtidigt som ungefär en tredjedel av de sysselsatta arbetar i den offentliga
sektorn. En fortsatt expansion av den offentliga sektorn får konsekvenser
for tillväxtmöjlighetema
i de konkurrensutsatta
delarna av näringslivet.
En viktig fråga är därför hur den offentliga sektorns behov av resurser
kommer att utvecklas framöver.
Av en stor offentlig sektor följer ett högt skattetryck. Det samlade
uttaget av skatter och avgifter i Sverige motsvarar ca 56 °/o av BNP. Ett
högt skattetryck är förenat med samhällsekonomiska kostnader. Skattetrycket i Sverige är också högre än det är i flertalet övriga västeuropeiska
länder. Det talar för att det främst är genom en effektivare användning av
tillgängliga medel som utrymme kan skapas för nya insatser i den offentliga sektorn. Skattetrycket bör inte ökas, utan tvärtom på sikt minskas. Mot
bl.a. denna bakgrund diskuteras reformidéer rörande pensionssystemet
och hälso- och sjukvården.
Sparandet är betydelsefullt för tillväxten i ekonomin och påverkar inkomstfordelningen
mellan generationer. Under 1980-talet har sparandet i
den svenska ekonomin ökat. Det är en följd av att de offentliga finanserna
har förstärkts. Men det sammanhänger också med den snabba investeringsuppgången. Samtidigt har emellertid hushållens sparande minskat
drastiskt. Det har bidragit till överhettningen i ekonomin. Under de senaste åren har också ekonomins totala finansiella sparande fallit; bytesbalansens saldo har blivit alltmer negativt. Både mot bakgrund av dagens
bytesbalansproblem och överhettning och med tanke på de mer långsiktiga
tillväxtproblemen
är det väsentligt att belysa behovet av ett ökat sparande
under l990-talet och förutsättningarna för att det skall kunna tillgodoses.
inför nya utmaningar,
Under l990-talet ställs också fördelningspolitiken
av
som det finns skäl att belysa och analysera. Intemationaliseringen
ekonomin sätter ramar för vilka åtgärder som kan vidtas i Sverige om inte
kan komma att
motsvarande görs i andra länder. Strukturomvandlingen
drabba utsatta grupper och regioner. Samtidigt ger skattereformen och
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begränsningarna när det gäller den offentliga sektorns tillväxt
sättningar. Sammantaget talar detta för att fördelningspolitiken
va utvecklas i delvis nya banor.

16.2

Den

Beroendet

internationella
av omvärlden

nya förutkan behö-

bakgrunden

ökar

Under hela efterkrigstiden har intemationaliseringsgraden
ökat. Marknaderna för varor, tjänster, arbetskraft och kapital har successivt integrerats.
Denna utveckling ger möjligheter till välfárdsvinster. Varu- och tjänsteutbudet blir mer varierat samtidigt som produktionskostnader
och priser
kan sänkas bl. a. genom att stordriftsfördelar
kan tas tillvara och konkurrensen blir hårdare.
Genom internationellt ekonomiskt utbyte är det också möjligt att lindra
konsekvenserna av inhemska störningar. Utrikeshandeln kan tjäna som en
buffert. Med ekonomisk integration följer emellertid också den motsatta
risken; störningar i omvärlden får ett ökat genomslag i den nationella
ekonomin.
Villkoren för den ekonomiska politiken påverkas av de alltmer omfattande ekonomiska relationerna med omvärlden. Eftersom den svenska
ekonomin är liten bestäms
vid fast växelkurs
inllationstakt
och
räntenivå i hög grad utomlands. Möjligheterna att bedriva en av omvärlden oberoende strukturpolitik
är också begränsade. Det kan gälla så olika
åtgärder som kapitalbeskattning, jordbruksreglering
och miljöavgifter.
Den ekonomiska integrationen innebär emellertid inte något fundamentalt nytt. Så det är ex. fortfarande möjligt att upprätthålla full sysselsättning i en omvärld med hög arbetslöshet. En förutsättning är dock
- nu
som tidigare - att den svenska arbetsmarknaden fungerar bättre än arbetsmarknadema i konkurrentländema.
Det är också möjligt att ha en
större skatteñnansierad offentlig sektor, så länge svenska medborgare accepterar det högre skattetryck detta medför. Inte heller är det omöjligt att
ha en jämnare lönestruktur än i omvärlden. Det förutsätter emellertid att
arbetskraftens produktionsförmåga
är jämnare fördelad
vilket i sin tur
får konsekvenser för inriktningen
på t.ex. arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

Goda internationella

förutsättningar

Vad som händer i världsekonomin
under 1990-talet har en avgörande
inverkan på den svenska ekonomiska utvecklingen. Efter en djup lågkonjunktur i början på 1980-talet har den ekonomiska utvecklingen i industriländerna de senaste åren varit gynnsam. Inflationen i OECD-området har
dämpats och den årliga ekonomiska tillväxten ligger
n.. runt 3,5%.
Samtidigt är dock arbetslösheten fortfarande hög och de stora finansiella
obalanser som uppkommit mellan de största OECD-ländema kan medföra
problem för världsekonomins utveckling.
BNP-tillväxten i OECD-området bedöms uppgå till ca 3% per år under

390

l990-talet, vilket är mer än den genomsnittliga ökningen under de två
senaste decennierna. Världshandeln förväntas mot denna bakgrund fortsätta att öka med mellan 5 och 6% per år. En markant uppgång har
noterats mot slutet av 1980-talet och mycket - bl. a. utvecklingen inom
EG
tyder på att de senaste årens uppsving kan komma att fortsätta.
under de senaste åren bör resultera i en
Den höga investeringsnivån
Därmed är utsikterna goda för en hög
utbyggd produktionskapacitet.
Inflationen i OECD-området beräknas ligga
tillväxt utan inflationstryck.
kvar på den lägre nivå som nåtts under slutet av l980-talet, dvs. ca 4%. De
internationella prognoserna bygger också på antagandet om en begränsad
stegring i olje- och råvarupriserna. Det reala oljepriset väntas stiga till 25 27 dollar per fat fram till sekelskiftet.

Nya möjligheter

i Europa

1990-talets Europa är statt i omvandling. Den pågående integrationsprocessen i EG-ländema syftar till att undanröja de sista gränshindren för
Östeuropa har ett
varor, tjänster, kapital och arbetskraft till år 1992. I
för
från
planhushållning
reformarbete
påbörjats
övergång
omvälvande
en
till marknadsekonomi. Sammantaget förväntas denna utveckling medföra
en högre ekonomisk tillväxt i Europa. Det kommer att gynna svensk
ekonomi under l990-talet
under förutsättning att Sverige kan utnyttja
de öppningar som bjudes.
Ett fullt deltagande i den inre marknaden kan i begränsad utsträckning
mellan branscher. Det finns
förväntas påverka strukturomvandlingen
nämligen inget större utrymme för en fortsatt specialisering baserad på
skillnader i komparativa fördelar; de västeuropeiska länderna är numera
alltför lika varandra för det. Vinstema med integrationen kan i första hand
förväntas uppstå till följd av att produktionen inom olika branscher blir
effektivare. Särskilt positiva kan eüektema förväntas bli för leverantörer
tele- och
ex. transportmedels-,
av system till den offentliga sektorn,
läkemedelsindustrin.
Utvecklingen i Östeuropa öppnar nya perspektiv för svenskt näringsliv
även om mer betydande positiva effekter inte är troliga förrän senare
i de östeuropeiska länderna i
under l990-talet. Omvandlingsprocessen
riktning mot marknadsekonomi och ett ökat deltagande i det intemationella handelsutbytet medför att nya marknader öppnas, men också att
Sverige får nya konkurrenter.
l ett första skede är det framför allt investeringsvaruindustrin
som kan
Investeringar i Östeuropa kan också
ökade avsättningsmöjligheter.
komma att ske för att utnyttja kostnadsfördelar eller för att tillgodose en så
småningom förhoppningsvis
snabbt växande konsumtionsvaruindustri.
Exempel på denna typ av etableringar är de som gjorts av IKEA och Tetra
Pak.
Östeuropeisk industri kan också komma att konkurrera med delar av
svenskt näringsliv. I första hand kan dels arbetskraftsintensiv och skyddad
industri, dels industri baserad på råvaror komma att beröras. Det bör dock
understrykas att osäkerheten i alla bedömningar som rör utvecklingen i
Östeuropa är stor. Utvecklingen de närmaste åren är full av politiska och
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ekonomiska hinder. Eventuella större effekter för den svenska ekonomin
kan därför förväntas dröja.

16.3

Pris-

Inflationen

och

löneutvecklingen

är hotet

Sverige har fast växelkurs. Syftet med denna politik är att begränsa inflationen och öka den ekonomisk-politiska
stabiliteten. En politik med rörliväxelkurser
skulle
i
ekonomi
den
svenska riskera att leda både
ga
en
som
till en mycket snabb inflation och till en lägre ekonomisk tillväxt.
Priser och löner har under en följd av år ökat snabbare i Sverige än i det
Ännu har detta endast i relativt
svenska näringslivets konkurrentländer.
begränsad utsträckning påverkat tillväxten, sysselsättningen och lönsamheten i svenskt näringsliv. Frågan är emellertid vad som händer om
utvecklingen fortsätter enligt historiska mönster.
l långtidsutredningen
analyseras pris- och löneutvecklingen under den
första hälften av 1990-talet med utgångspunkt i fyra olika scenarier. Mest
uppmärksamhet
modellkalkylen,
ägnas den s.
som är ett försök att
utnyttja historiska samband för att bedöma utvecklingen 1990-1995.
Den visar m.a.0. vad som kan tänkas ske om den svenska ekonomin
uppför
sig som den gjort under 1980-talet även under de kommande
åren.
I modellkalkylen beräknas lönerna öka också under 1990 och 1991 i en
takt som väsentligt överstiger den i omvärlden. Det medför en påtaglig
nedgång i vinstnivån och en gradvis uppgång i arbetslösheten. När arbetslösheten är som högst åren 1992 och 1993 uppgår den till 2,3%. Under
loppet av åren 1992 och 1993 sker emellertid till följd av efterfrågefallet en
viss anpassning av löne- och prisökningstakten och 1993 har löneökningstakten fallit till drygt 4%. Med denna löneökningstakt stiger åter vinstnivån i näringslivet. Därmed skjuter investeringarna fart. Samtidigt förbättras exportnettot. Vid slutet av femårsperioden är BNP-ökningstakten
ca 2,5 °/0per år.
l ett alternativt scenario antas en snabbare Iönedämpning. Löneökningstakten minskar i detta fall till 3 % redan år 1991, en nedgång som knappast
är möjlig med mindre än att någon form av bindande uppgörelse kan
träffas om att bryta nuvarande pris-löne- och löne-löne- spiraler. En fortsatt vinstnedgång kan då undvikas och industrins investeringar ökar åter
redan år 1992. Därmed stiger inte heller arbetslösheten till samma nivåer
som i modellkalkylen. En gradvis uppgång sker dock till ca 1,8% där den
stabiliseras. Samtidigt blir BNP-tillväxten
i genomsnitt under perioden
något högre.
Båda dessa scenarier framstår som relativt idylliska jämfört med
ex.
kostnadskrisen i slutet av 1970 talet. Därför kan det vara värt att påminna
om två väsentliga skillnader jämfört med 1970-talet. Dels förutsätts den
internationella efterfrågan fortsätta att växa snabbt. Dels bedrivs i båda
alternativen en stram ekonomisk politik. Uppgången i arbetslöshet kompenseras ex. inte med en högre offentlig sysselsättning.
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I ett tredje scenario beskrivs effekterna av en långsammare pris- och
Iöneanpassning. Det innebär att pris- och lönespiralen fortsätter att ligga
kvar på dagens nivåer - t.ex. p. a. kompensationskrav
- ännu ett tag.
Inte förrän arbetslösheten är uppe i ca 3% år 1993 sker en mer markant
löneanpassning. En liknande långsam löneanpassning skulle kunna följa av
ex. av bristande arbetsen fortsatt överhettad arbetsmarknad orsakad
kraftsutbud eller en expansiv finanspolitik. Någon återhämtning i vinsterna hinner i detta scenario inte ske under femårsperioden. En lång stagnablir följden.
tionsperiod med hög arbetslöshet och svag kapitalbildning
I ett fjärde scenario belyses också konsekvenserna av en sämre omvärldsutveckling. I detta fall blir hela den ekonomiska utvecklingen svagare. l
första hand är det utrikeshandeln som påverkas negativt, men också bl. a.
reallönerna.
Att bedöma bytesbalansens saldo under de närmaste åren är ovanligt
svårt, i vilket scenario som än antas. Det hänger samman med den ökande
roll som Företagens investeringar i utlandet spelar för bytesbalansens utfall. Den avgörande frågan är hur relationen mellan fortsatta investeringar
utomlands, vinsthemtagningar och räntebetalningar på de lån som finansierar investeringarna utvecklas.
l modellkalkylen för perioden 1990- 1995 förutsätts att utlandsinvesteringarna dämpas. Mot slutet av perioden bedöms vinsthemtagningama
schablonmässigt vara så stora att den trendmässiga försvagningen i företasom uppkommit p. a. växande räntebetalningar
gens kapitalinkomster
till utlandet upphör. En sådan utveckling framstår som trolig om en stor
under senare år är en följd av en
del av de ökade utlandsinvesteringarna
tillfällig anpassning i investeringsmönstret
när valutaregleringen tagits
bort. Minskade investeringar utomlands skulle också kunna vara ett resulanpassat sig till vad som gäller i
tat av att pris- och löneökningstakten
omvärlden. Om andra antaganden görs blir utfallet på bytesbalansen annorlunda.
Det finns goda skäl att skilja mellan en situation då ett bytesbalansunderskott primärt är en följd av hög konsumtion och när det är resultatet av
höga investeringar. I det senare fallet bör intäkterna från investeringarna
täcka räntorna från det kapital som lånats upp utomlands, oavsett om
svenska företag har investerat i Sverige eller i utlandet.
Till följd av den osäkerhet som råder kring bytesbalansstatistiken har
regeringen tillsatt en särskild utredningsman med uppgift att värdera de
ekonomisk-politiska
konsekvenserna av det växande underskottet i avkastningsnettot och föreslå eventuella förändringar i den statistiska redovisningen.

Politik

för ekonomisk

balans

Den snabba pris- och lönestegringstakten under senare år kan i stor utsträckning förklaras av att arbetsmarknaden varit överhettad. Ett flertal
studier tyder på att det skulle vara möjligt att förhindra en stigande
inflationstakt vid arbetslöshetsnivåer kring 2%. En sådan anpassning av
inflationen förefaller också kunna ske relativt snabbt.
Försök att i dagsläget motverka en begränsad uppgång i arbetslösheten

393

med generell efterfrågepolitik är dömda att misslyckas. De leder till högre
inflation, som ytterligare försämrar konkurrenskraften
och undergräver
Förutsättningarna för att på sikt upprätthålla full sysselsättning.
Det är viktigt att observera att ett något svagare efterfrågeläge på arbetsmarknaden kan förväntas ta sig uttryck främst i en mindre uppgång av de
genomsnittliga arbetslöshetsperiodema.
Välfärdseffekterna av detta är liten jämfört med vad som händer vid en utdragen kostnadskris, med den
uppgång i långtidsarbetslösheten som då är trolig.
Arbetsmarknadspolitiken
är bl.a. ett medel för att mildra konflikten
mellan inflation och arbetslöshet. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik
gör det möjligt att kombinera ett högre efterfrågeläge, och därmed en lägre
arbetslöshet, med en stabil och låg inflationstakt.
Men även arbetsmarknadspolitikens inriktning är viktig. Åtgärder som bidrar till ökad sökaktivitet och ett större arbetskraftsutbud är förenliga med strävandena att
dämpa överhettningen men det gäller inte åtgärder som låser in arbetskraft.
De erfarenheter som finns av inkomstpolitik
är mindre goda. Ändå kan
åtgärder av denna typ motiveras som en del i en helhetspolitik avsedd att
få till stånd ett trendbrott i lönebildningen
utan en kraftig uppgång i
arbetslösheten. Den genomgripande förändring av skattesystemet som nu
genomförs erbjuder ett bra tillfälle att bryta pris-löne- och löne-lönespiralerna. En uppgång i reallönerna och de disponibla inkomsterna kan
erhållas år 1991 vid mycket låga nominella löneökningstal.
Avgörande för möjligheterna att bekämpa inflationen är efterfrågeläget
på arbetsmarknaden. Det påverkas på kort sikt av det allmänna efterfrågetrycket i ekonomin, vilket i sin tur påverkas främst av finanspolitiken.
På längre sikt påverkas efterfrågeläget av produktivitetsfrämjande
åtgärder. Överhettningen kan också motverkas genom att arbetskraftsutbudet
stimuleras och att rörligheten på arbetsmarknaden främjas.

16.4

Den

ekonomiska

tillväxten

och

utvecklingen

på

1990-talet

Potential

tillväxt

Den ekonomiska tillväxten spelar en central roll för välfärden. Det är
genom ekonomisk tillväxt som resurser skapas både för privat konsumtion
och för en väl fungerande offentlig verksamhet.
Den svenska ekonomin kan under 1990-talet växa med drygt 2% per år.
Denna bedömning förutsätter dock att resurserna i samhällsekonomin är
fullt utnyttjade vid slutet av decenniet. Med höga pris- och löneökningar
finns en betydande risk för ett fall i kapacitetsutnyttjandet,
en uppgång av
arbetslösheten och en betydligt lägre ekonomisk tillväxt.
Tillväxten i ekonomin bestäms av den takt med vilken arbetskraften och
produktiviteten
växer. Bedömningarna i kapitel 6 leder fram till slutsatsen
arbetskraftsutbudet
räknat i antal timmar väntas öka med drygt en halv
att
året
under
l990-talet.
procent om
Bakom denna ökning ligger ett flertal delvis motverkande faktorer.
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Under 1990-talet ökar befolkningen i arbetsför ålder. Kvinnornas förvärvsfrekvens förutsätts också öka, så att den i slutet av decenniet är i det
närmaste lika hög som männens. Till detta kommer en beräknad positiv
effekt av skattereformen på ca 0,4% per år i genomsnitt. I motsatt riktning
verkar de redan beslutade reformerna om en sjätte semestervecka och en
förlängning av den betalda föräldraledigheten. Det bör noteras att arbetskraftskalkylen förutsätter att trenden på 1980-talet, med allt fler förtidspensionerade och sjukskrivna, bryts under 1990-talet.
Efter sekelskiftet förefaller det inte sannolikt att arbetskraftsutbudet
skulle kunna växa lika starkt. Befolkningstillväxten
avtar, anpassningen
till de nya skattereglema bedöms ha ägt rum och kvinnorna förväntas ha
nått samma förvärvsfrekvens
som männen. En ökad invandring skulle
dock kunna förändra denna bild.
Produktiviteten i näringslivet antas växa i samma takt som genomsnittet
för perioden 1974-1988,
dvs. med ca 1,8% per år. Produktiviteten
är
emellertid mycket svårbedömd och dessutom svår att mäta. En ökad
ekonomisk integration med EG-ländema, liksom skattereformen och andra åtgärder som syftar till att förbättra marknadernas effektivitet, talar för
Det finns också studier som tyder på att de teknoloen ökad produktivitet.
giska genombrotten på t.ex. dataområdet ännu inte fullt ut har slagit
igenom i produktivitetsförbättringar.
Samtidigt finns tendenser som verkar i motsatt riktning. Det är möjligt att det tar lång tid innan den
produktivitetsfrämjande
anpassning som nya Skatteregler etc. kan tänkas
medföra kommer till stånd. Tjänstesektorn fortsätter att växa på bekostnad av industrin och den har en betydligt lägre uppmätt produktivitetstillväxt.
Kapitalstockens tillväxt beror på vilka investeringar som görs och den
takt med vilken äldre kapital förslits. En förutsättning för långtidsutredningens bedömningar är att vinstnivån mot slutet av 1990-talet närmar sig
de goda vinstnivåerna från 1980-talets sista år. Med en sådan lönsamhet
kan investeringarna förväntas växa något i förhållande till den historiskt
sett höga nivå som rått i näringslivet åren 1989- 1990. De offentliga
investeringarna bedöms samtidigt öka med ca 1,5% per år. Därmed bryts
de senaste decenniemas mycket svaga investeringsutveckling
i den offentliga sektorn.
Det finns naturligtvis en risk för att inte arbetskraftsutbud och kapitalstock växer på det sätt som här har bedömts vara troligt. Det finns
ex. de
som i debatten har hävdat att skattereformen får små effekter på arbetskraftsutbudet. Mot denna bakgrund är aktiva åtgärder för att stimulera
arbetskraftsutbudet önskvärda. En möjlighet är att stimulera pensionärer
att arbeta mer; en annan att ännu mer än vad som ligger i kalkylen hävda
"arbetslinjen",
och
t.ex. genom förändringar i socialförsäkringssystemet
arbetsmarknadspolitiken.
Avgörande för kapitalstockens tillväxt är den förväntade lönsamheten.
Om inte avkastningen på investeringar i Sverige kan hållas på samma nivå
som i omvärlden kommer inte de redovisade bedömningama att kunna
realiseras.
Sammantaget innebär bedömningama att den ekonomiska tillväxten
under 1990-talet i huvudsak bärs upp av ökade resursinsatser. Den totala
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faktorproduktivitetens
tillväxt bedöms bli mycket låg i ett historiskt perspektiv. Denna pessimistiska bedömning har sin grund främst i det sena
1980-talets utveckling i svensk ekonomi. Om någon enskild faktor skulle
kunna förändra denna bedömning i mer positiv riktning är det den skattereform som nu genomförs. Den är av avgörande betydelse för tillväxtförutsättningama under l990-talet.

Hur skall resurserna

användas

Underskott i bytesbalansen under ett enskilt år behöver inte vara en källa
till oro. Ihållande underskott
inte är orsakade av kapitalbildning
- som
är emellertid en indikation på att det finns något som inte står rätt till i
ekonomin.
Den omläggning av den ekonomiska politiken som skedde i början av
l980-talet syftade till att få till stånd en utbyggnad av den konkurrensutsatta sektorn. Det var en förutsättning för att full sysselsättning skulle
kunna uppnås parallellt med jämvikt i de utrikes betalningarna. En snabb
utbyggnad av den konkurrensutsatta sektorn kom också till stånd. Denna
hotas emellertid i dag av den alltför snabba pris- och lönekostnadsutvecklingen.
För att det skall vara möjligt att upprätthålla full sysselsättning och åter
få jämvikt i bytesbalansen måste, under de förutsättningar som gäller i
kalkylen, utflödet av kapital i samband med investeringar utomlands
stabiliseras. Vidare måste sysselsättningen i ekonomins konkurrensutsatta
delar växa i samma takt som i ekonomin som helhet. Med de tidigare
redovisade bedömningarna av investeringsutvecklingen
byggs näringslivet
kan uppnås år 2000.
ut i en sådan takt att jämvikt i utrikesbetalningama
sektorn skall kunna växa
En förutsättning för att den konkurrensutsatta
och rekrytera tillräckligt med arbetskraft är att tillväxten i den inhemska
efterfrågan inte tillåts bli alltför stark.
Den ofentliga konsumtionen bedöms öka med 1,6% per år under 1990under den gångna
talet. Det motsvarar den genomsnittliga tillväxttakten
femårsperioden. Det bör emellertid understrykas att tillväxten i den offentliga sektom i hög grad är en fråga om politiska beslut och att den
därför kan komma att bli en annan än den som här antagits. Med en
tillväxt av den storleksordning som ges i modellkalkylen bör det finnas
och en högre ambitionsnivå i den
utrymme både för kvalitetsförbättringar
offentliga tjänsteproduktionen.
Om hänsyn tas endast till förändringar i
främst inom
åldersstrukturen
och redan beslutade utbyggnadskrav
barnomsorgen
skulle det räcka med en tillväxt på knappt 1% per år.
Den privata konsumtionen beräknas öka med 2,3 % per år. Bakom denna
ökningstakt ligger en uppgång i hushållens reala disponibla inkomster med
drygt 2 %. Vidare förutsätts att hushållen under l990-talet ökar sitt sparande.
Det kan vara värt att påpeka att utrymmet för såväl offentlig som privat
konsumtion blir lägre vid en sämre ekonomisk utveckling. Hur mycket
lägre den privata konsumtionen kan komma att bli framgår av en av de
alternativa kalkyler för l990-talet som redovisas i långtidsutredningen.
Det kan också under de närmaste åren bli nödvändigt att hålla tillbaka
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både den offentliga och privata konsumtionen,
ning på arbetsmarknaden och "undanträngning
sektorn.

16.5

Strukturomvandlingen

för att undvika överhettav den konkurrensutsatta

i näringslivet

En snabb strukturomvandling
Strukturomvandling
är ett naturligt inslag i en livskraftig ekonomi. Förutsättningarna för utvecklingen i näringslivets olika delar varierar beroende
på användning av olika produktionsfaktorer,
de relativa faktorprisemas
utveckling samt utvecklingen på marknaderna. Beroende på förändringar i
dessa avseenden utsätts näringslivet ständigt för krav på anpassning och
förnyelse. Gammalt slås ut och nytt kommer till.
Svenskt näringsliv genomgick under 1970-talet en mycket snabb omvandling. Hela industribranscher slogs ut samtidigt som sammanslagningenheter skedde i andra branar för att åstadkomma konkurrenskraftiga
scher. Nya industriella satsningar lyste emellertid i stort sett med sin
frånvaro.
Bland annat i syfte att vända den nedåtgående utvecklingen för industrin devalverades den svenska kronan kraftigt i början av 1980-talet. Det
resulterade i en ökad lönsamhet i den konkurrensutsatta
sektorn. Vinstuppgången var en nödvändig förutsättning för att
till stånd högre investeringar och därmed en uppbyggnad av industrin. De omfattande FoUinvesteringarna under 1970-talet till trots, är det emellertid inte de högteknologiska branscherna utan främst branscher som massa- och papper samt
Verkstadsindustri som har expanderat.
skisserar för 1990-talet
Den utvecklingsväg som långtidsutredningen
innebär att den kunskapsintensiva varu- och tjänsteproduktionen
växer
snabbt. De industribranscher som bedöms kunna
den högsta tillväxten
vilka båda har en hög exportandel. De
är elektro- och maskinindustrin,
och en ökad industriell aktivitet
gynnas bl. a. av integrationssträvandena
inom EG-området.
industrin
traditionella basnäDen kapitalintensiva
- som utgörs av de
ringarna dvs. gruvor, järn- och stålindustri samt massa- och pappersindustri
däremot få en förhållandevis långsam tillväxt. Låga pris- väntas
ökningar hos de internationella konkurrenterna bedöms ge litet utrymme
för kostnadsökningar under l990-talet. Samtidigt kommer höjda elpriser
och miljöavgifter
att innebära relativa kostnadsökningar för dessa branscher.
industrin, som har relativt låg kunOckså den arbetskraftsintensiva
skapsintensitet, väntas växa förhållandevis
långsamt under l990-talet.
Den höga arbetsintensiteten innebär, i kombination med den jämna lönestrukturen i Sverige, att dessa branscher förväntas
en svår konkurrenssituation. Problembilden ser likartad ut för den i dag skyddade varuproduktionen. Den kan nämligen i ökad utsträckning förväntas bli utsatt för
konkurrens från utlandet.
Under de två senaste decennierna har tjänstesektom vuxit snabbare än
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vuxit.
industrisektorerna.
Snabbast har delsektom uppdragsverksamhet
Denna delsektor är nära sammanbunden med de varuproducerande sektorerna, eftersom företagen i sektorn främst säljer kvalificerade tjänster till
industriföretagen.
En viktig förklaring till tjänstesektoms snabba expansion är alltså industrins ökade behov av kvalificerade tjänster.
En del av tjänstesektoms expansion är på sätt och vis en statistisk
synvilla. Under de senaste decennierna har de större industriföretagen
brutit ned sina verksamheter i mindre produktionsenheter.
Det har bl. a.
inneburit att interna verksamheter, som tidigare tillhörde en större industriell produktionsenhet, frigjorts och då ofta klassificerats som tjänsteproduktion. I långtidsutredningen antas tjänsteproduktionen
öka något snabbare än industriproduktionen
under 1990-talet.
leder till ökade regionala
Det finns risk för att strukturomvandlingen
spänningar. En eventuell stagnation i basnäringama kommer att drabba
framför allt Bergslagen. Även sydöstra Sverige kan komma att få problem
pga. en koncentration av arbetsintensiv och skyddad industri. Samtidigt
i Melframstår en utflyttning från de små och medelstora industriortema
lansverige till framför allt storstadsområdena som trolig. Det är en följd av
att expansionen i första hand sker i den privata tjänstesektom och den
kunskapsintensiva industrin. Hänsyn har emellertid i dessa bedömningar
enbart tagits till förändringar i branchmönstret. Koncentrationen till storstäderna kan komma att motverkas av ex. den högre prisnivå som där
råder på bostäder eller av andra i storstäderna negativa förhållanden.

Företagen

internationaliseras

utomlands har ökat markant
De svenska företagens direktinvesteringar
under 1980-talet, framför allt inom EG-området och i Förenta staterna.
särskilt inom verkstadsinDet är ett mindre antal stora industrikoncemer,
dustrin, som svarar för den övervägande delen av verksamheten i svenska
dotterbolag utomlands. Inte sällan har expansionen skett i form av uppköp
av utländska företag.
utomlands av en nämnare
Effekterna på företagens direktinvesteringar
integration med EG-ländema är inte entydiga. Å ena sidan minskar kostå andra sidan minskar en del av motiven
naderna for direktinvesteringar,
att förlägga produktionen inom EG-området. Så kommer
ex. färre gränsformaliteter och enhetliga regelsystem att underlätta export till dessa länder.
Svenska företag som inte är etablerade i EG får svårare att hävda sig om
det inte visar sig möjligt att teckna ett EG-avtal. Det kan för en del företag
vara ett motiv att överföra delar av verksamheten till kontinenten. Främst
kan detta komma att gälla mindre och medelstora företag, eftersom de
stora verkstadsföretagen redan är etablerade i EG.
i Sverige har också ökat under 1980De utländska direktinvesteringama
talet, men inte alls i samma omfattning. Den övervägande delen har skett i
form av uppköp av svenska företag. En stor del av investerarna kommer
från övriga Norden.
Utlandsinvesteringama
är i huvudsak en naturlig del i omvandlingen av
näringslivet.

Svenskt näringsliv

domineras

av ett antal stora koncerner,
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som blir alltmer etablerade på olika marknader runt om i världen. Det är
väsentligt för dessa företag att utvecklas internationellt.
Det finns också mer tillfälliga förklaringar till att utlandsinvesteringama
har ökat. En sådan är avvecklingen av valutaregleringen.
Den kan ha
bidragit till engångsvisa omfattande Förändringar i investeringsmönstret.
Det faktum att de svenska investeringarna utomlands är väsentligt högre
än utlandets investeringar i Sverige kan ändå vara en källa till oro. Obalansen kan vara ett uttryck för en tveksamhet inför att investera i Sverige
till följd av
eller en upplevd
ex. den snabba kostnadsökningstakten
osäkerhet när det gäller Sveriges relationer med EG och den framtida
energi- och miljöpolitiken.
Samtidigt kan det finnas skäl att påminna om
i svenskt näringsliv har varit mycket hög under
att investeringsnivån
generellt sett skulle
senare år. Det tyder inte på att "investeringsklimatet
dåligt.
vara
På längre sikt kan investeringsobalansen vara ett problem. Det är ex.
tänkbart att forskningsinsatser gjorda i Sverige kommer utlandet till del
via svenska direktinvesteringar,
men att den svenska produktionsapparaten inte på samma sätt får del av motsvarande kunskapsuppbyggnad. Det
kan i förlängningen leda till en lägre ekonomisk tillväxt i Sverige.

Näringspolitik

för 1990-talet

Avgörande för den svenska ekonomins utveckling under 1990-talet är att
näringslivet är konkurrenskraftigt.
En förutsättning för en god industriell
utveckling är därför att den svenska inflationstakten
kommer ned i nivå
långsiktiga
med omvärldens. Det finns emellertid också andra
- mer
förändringar som måste komma till stånd.
En god industriell utveckling förutsätter att det ekonomiska "klimatet
är sådant att svenska och utländska företag väljer att bygga ut sin verksamhet inom Sveriges gränser. Löner och skatter har under en stor del av
efterkrigstiden varit högre i Sverige än i många andra industriländer.
Det
kompenserades emellertid länge av bl. a. ett stabilt politiskt system, lugna
förhållanden på arbetsmarknaden,
en väl utbildad arbetskraft, en bra
fungerande infrastruktur
och låga elpriser. Om det inte är möjligt att i
framtiden bygga på dessa faktorer kommer det att medföra att löner och
skatter i stället måste vara lägre än i omvärlden.
Strukturomvandlingen
ställer krav på en god anpassningsförrnåga både
hos företagen och arbetskraften. I detta sammanhang är skattereformen
väsentlig. Den gör bl. a. att kapital inte längre låses fast i tidigare vinstrika
företag och branscher. Skatterefonnen kommer också att öka arbetskraftens rörlighet och stimulera utbildning.
Rörlighet befrämjas av låg arbetslöshet och av en väl fungerande arbetsmarknads- och socialpolitik. Om risken för att hamna utanför arbetsmarknaden
eller för att lida ekonomiska förluster i samband med omställningar i arbetslivet
liten, är det troligt att attityden till förändringar
- är
blir mer positiv. Också en jämn lönestruktur kan underlätta strukturomvandlingen. Erfarenheten visar nämligen att arbetskraft i branscher med
relativt sett höga löner oftare motsätter sig strukturella förändringar.
Kunskapsintensiva delar av industrin och tjänstesektom har goda möj-
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ligheter att växa under l990-talet. Denna utveckling underlättas i hög grad
om antalet välutbildade ökar. l dag har Sverige brist på välutbildade
tekniker. En förbättrad utbildning kan också vara ett sätt att underlätta
den anpassning som krävs till följd av kärnkraftavvecklingen
i kombination med skärpta miljökrav.
Möjligheterna att ersätta de arbetstillfällen
som går förlorade i basindustrierna med arbeten i de kunskapsintensiva
näringarna kan på så vis förbättras.
Hur utbildningssystemet
fungerar är viktigt för de kommande decenniernas ekonomiska utveckling. l en bilaga till långtidsutredningen presenbl.a. om
teras ett antal förslag rörande det svenska utbildningssystemet,
tidigare skolstart, friare val av utbildningsinriktning
på gymnasiet, ett
utlandsår som inslag i universitetsutbildningen
och ökad decentralisering
skolsystemet
för
åstadkomma
koppling
till arbetsliv och
nära
att
av
en
lokala behov. Där framhålls också betydelsen av att den offentliga sektorn
svarar för baskunskaper och grundforskning.
Investeringarna i infrastruktur inom transport- och kommunikationsområdet har inte varit så omfattande under 1980-talet. Både av miljöskäl
och med hänsyn till näringslivets framtida konkurrenskraft är investeringar i infrastruktur motiverade under l990-talet. Järnvägar och annan spårbunden trafik behöver byggas ut, liksom vägnätet. För att eventuella
avgifter på biltrafiken i storstadsområdena skall få en önskvärd effekt från
miljösynpunkt
krävs också en utbyggnad av kollektivtrafiken.

16.6

Miljö-

En hållbar

och

energifrågorna

utveckling

I ökad utsträckning måste miljöeffekter vägas in i ekonomiska beslut. Att
de ofta inte blir beaktade fullt ut hänger samman med att miljön är en s.
kollektiv vara, som till skillnad från privata varor, är fritt tillgänglig för
alla. Miljön åsätts inget pris. Därför utnyttjas den alltför hårt. Genom att
sätta pris på miljön" kan miljöhänsyn tvingas fram både hos hushåll och
företag.
sammanhang i ökad utsträckDet finns skäl att i ekonomisk-politiska
ning rikta uppmärksamheten mot tillväxten i de samlade resurserna inklusive miljö- och naturresurserna. En hållbar utveckling skulle kunna beskrivas som en utveckling där framtida generationer får ta över en nationalförmögenhet, inkl. miljö- och naturresurser, som är minst lika stor som i dag.
kan komma att
Det finns faktorer som talar för att miljöförstöringen
leder till snabb tillväxt i
avta under l990-talet. Strukturomvandlingen
relativt miljövänliga verksamheter som tjänstesektom och den kunskapsintensiva industrin. Samtidigt dämpas troligen tillväxten i näringar som
kan
genererar stora utsläpp. Även en omläggning av jordbrukspolitiken
minska belastningen på miljön. Skattereforrnen och skärpta utsläppskrav
från biltrafiken
kan tillsammans förväntas bidra till att luftföroreningama
inte Ökar i samma takt som tidigare.
Ändå framstår miljöproblemen som allvarliga. De diffusa utsläppen från
många små källor har ökat. Produkter som innehåller farliga ämnen är
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har också utvecklats
vanliga. De lokala och nationella miljöproblemen
Miljön
i Sverige påverkas i
internationella
problem.
storskaliga
och
mot
hög grad av utsläpp i andra länder. Och även om nya utsläpp inte ökar lika
snabbt som förut finns de lagrade elfekterna av de tidigare utsläppen kvar,
med allt allvarligare skador som följd.
har riksdagen ställt upp Mot bakgrund av allvaret i miljöproblemen
och i vissa fall kvantifierat - miljörelaterade mål. Två av dessa framstår
som särskilt betydelsefulla för den ekonomiska utvecklingen under den
period långtidsutredningen analyserar:
O Kärnkraften skall avvecklas i sin helhet fram till år 2010 och två
kärnkraftverk skall stängas under 1990-talet.
i Sverige skall inte öka över 1988 års nivå.
O Koldioxidutsläppen
Till detta kommer att utsläppen av svavel skall minska med 80 °/0mellan
åren 1980 och 2000 och kväveutsläppen med 30% mellan åren 1980 och
1995. Vidare har riksdagen beslutat att freda de fyra större Norrlandsälvar
där vattenkraften ännu inte har byggts ut.

Energipolitiska

utmaningar

Med den tillväxt i ekonomin som bedömts möjlig under 1990-talet förvänöverstiga det nuvarande utbudet oberoende av om
tas efterfrågan på
några kärnkraftverk stängs eller inte. För att lönsamhet skall uppstå i nya
stiger från dagens nivå runt 18 öre per
anläggningar krävs att priset på
kärnkraftverk
kwh.
Om
till
30
två
stängs, som riksdagen har
kwh
öre per
ca
beslutat, kommer denna prisuppgång självfallet tidigare.
Om ekonomins anpassningsförmåga är så god att full sysselsättning
uppnås får kärnkraftavupprätthålls och jämvikt i utrikesbetalningama
vecklingen begränsade effekter under l990-talet. Elprisuppgången medför
för de stora elanvändarna försämras. Därmed får
att konkurrensvillkoren
basindustrierna en långsammare tillväxt än eljest. De sammanlagda effekterna på tillväxten i ekonomin blir dock begränsade eftersom resurser
flyttas till andra näringar.
Beräkningarna förutsätter att lönerna i ekonomin omedelbart anpassar
sig så att full sysselsättning hela tiden kan upprätthållas. Det förefaller vara
ett mindre realistiskt antagande mot bakgrund av de problem med prisoch lönebildningen, som präglat svensk ekonomi under de senaste decennierna. Därför torde i praktiken situationen bli mer bekymmersam. Risken finns att de höjda elpriserna bidrar såväl till en ökad arbetslöshet som
till en försämrad bytesbalans.
För att försöka lindra anpassningsproblemen kan det framstå som locI debatten förekomkande att undvika eller begränsa elprishöjningarna.
mer därför förslag om att frångå en marknadsmässig prissättning, främst
för att underlätta för elintensiv industri. Det finns dock mycket starka skäl
Ett avgörande argument är att
som talar mot en sådan handlingslinje.
elproduktionen
för
då
kommer
kostnaderna
att avvika från det pris som
användarna möter. Konsekvensen blir att elsparandet blir för lågt. Den
i Sverilägre elprisnivån medför också att det byggs en näringslivsstruktur
ge på konstlade
regleras.

premisser.

Till

detta kommer

att elmarknaden

måste
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Mot denna bakgrund är det väsentligt att finna andra vägar för att
underlätta den anpassning som är nödvändig när elpriserna gradvis stiger
under l990-talet. Åtgärder inom arbetsmarknads-, utbildnings- och regionalpolitiken bör utnyttjas i första hand.
Om man förutsätter att Sverige ensidig försöker uppnå det mål rörande
utsläpp av koldioxid, som riksdagen har lagt fast, samtidigt som kämkraften avvecklas, blir påfrestningarna på den svenska ekonomin utomordentligt stora. Även om en omedelbar löne- och prisanpassning förutsätts kan
den ekonomiska tillväxten komma att gå ned med så mycket som en halv
procentenhet per år under l990-talet eller med drygt en femtedel, enligt
beräkningar som redovisas i en bilaga till långtidsutredningen.
Att Sverige ensidigt inför en restriktion på koldioxid framstår som
kostsamt också av det skälet att koldioxidproblemet
är internationellt.
Risken finns därför att industri som slås ut i Sverige bara ersätts med
produktion utomlands, med motsvarande eller till och med högre utsläpp
av koldioxid som följd. Inom detta område är det alltså inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt rimligt att gå i takt med omvärlden.
Samtidigt kan det vara värt att observera att förutsättningarna
för att
leva upp till en internationell uppgörelse om koldioxidutsläpp
naturligtvis
inte underlättas av att kärnkraften avvecklas. Det blir då nämligen svårare
att klara eventuella internationellt överenskomna utsläppsgränser.
Kostnaderna i form av minskad produktionstillväxt
är mindre av att
uppnå de av riksdagen fastlagda utsläppsmålen för kväve och svavel. Det
beror bl.a. på att det i många fall finns lämplig reningsteknik. Kväveutsläppen härrör också i stor utsträckning från trafiken och kan därför
påverkas utan att det i någon större utsträckning får effekter på näringsliI stället slår åtgärder direkt mot hushållen, vilket
vets konkurrenssituation.
emellertid för med sig andra svårigheter.
Av de resonemang som förts har framgått att miljö- och energipolitiken
leder till betydande omställningskostnader.
De måste till slut i sin helhet
bäras av hushållen i form av minskat utrymme för privat konsumtion.
Samtidigt finns det skäl att understryka att de beräkningar som gjorts bara
avser miljö- och energipolitikens kostnadssida. De positiva effekterna är
i
svårare att kvantifiera.

16.7

Den

Kurvorna

offentliga

sektorn

har vänt

Den snabba uppgången i de offentliga utgifterna som andel av BNP under
1970-talet upphörde vid början av l980-talet. Trendbrottet kan förklaras
av en långsammare tillväxt i den offentliga konsumtionen och en volymmässig nedgång i de offentliga investeringarna. Till detta kommer att
industristödet skurits ned.
Under 1990-talet bedöms den statliga konsumtionen öka med ungefär
en halv procent per år i volym. För den kommunala konsumtionen bedöms volymökningen bli ca 2% per år, med en snabbare tillväxt under
decenniets första hälft, beroende bl. a. på bamomsorgens utbyggnad.
De offentliga transfereringarna väntas öka sin andel av BNP mellan
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1990 och 1995 för att sedan sjunka något. Uppgången de närmaste åren
sammanhänger med utgiftsökningar inom sjukförsäkrings- och arbetsskadeområdet samt en höjning av barnbidraget i samband med skattereformen. Den något långsammare ökningstakten under återstoden av 1990talet är en följd av en förhållandevis
gynnsam befolkningsutveckling.
Omkring år 2010 vänder emellertid denna utveckling och antalet pensionärer ökar, med bl. a. ökade pensionsutgifter som följd.
Den offentliga konsumtionen tenderar att växa som andel av BNP när
antalet offentligt sysselsatta ökar snabbare än det totala antalet sysselsatta i
ekonomin. Så är i hög grad fallet efter år 2000, under rimliga förutsättningar om arbetskraftsutbudets utveckling. Därmed sker en snabb uppgång i
den offentliga konsumtionen som andel av BNP. Detta kommer att försvåra statsmaktemas ambitioner att upprätthålla ett oförändrat skattetryck.

Behov av förnyelse
Under förutsättning att den offentliga konsumtionen växer med 1,6 °/oper
år under 1990-talet och att inga nya åtaganden görs på transfereringsområdet finns förutsättningar for att med ett oförändrat skattetryck förbättra
det offentliga finansiella sparandet under 1990-talet.
Den offentliga sektorns finansiella situation är starkt beroende av den
allmänekonomiska utvecklingen. Vid en fortsatt snabb pris- och lönestegring under de närmaste åren blir den offentliga sektorns finansiella sparande väsentligt lägre än i det fall där pris- och lönestegringama dämpas.
På längre sikt framstår det finansiella utrymmet som än mer begränsat.
Orsaken är dels att antalet äldre ökar och därmed ökar också belastningen
på i första hand pensionssystemet. Till detta kommer att antalet sysselsatta
i offentlig sektor kan förväntas öka snabbare än arbetskraften under de
första decennierna på ZOOO-talet. Därför krävs det både en begränsad
utgiftsökningstakt
för den offentliga sektorn och åtgärder for att de offentliga medlen skall nyttjas på bästa möjliga vis.
i den offentliga sektorn ökar förutMed en god produktivitetsutveckling
sättningarna att höja standarden på det offentliga tjänsteutbudet utan att
höja skattetrycket. Åtgärder för att stärka produktiviteten
och effektiviteten i den offentliga sektorn bör därför utgöra en viktig del i den ekonomiska politiken.
Hur den offentliga sektorn är organiserad spelar en roll inte bara for
effektiviteten inom sektorn själv. Den offentliga sektorn sysselsätter i dag
ungefär en tredjedel av alla förvärvsarbetande. Sektorns produktivitet
har
i samhället i
därmed ett avgörande inflytande på välståndsutvecklingen
stort.
Utvecklingen under 1980-talet har inneburit att de offentliga transfereringarna till hushållen kommit att utgöra en allt större del av den offentliga
sektorns utgifter. Konsumtionen och investeringarna har hållits tillbaka i
högre grad än transfereringama. En sådan utveckling innebär emellertid
risker för den offentliga servicen.
Transfereringssystemet påverkar på många olika sätt människors beteende. Ibland kan dessa effekter vara i högsta grad önskade - till och med
utgöra själva syftet med transfereringen - men ibland uppstår betydande
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negativa, icke avsedda effekter på samhällsekonomin.
Det kan i detta
sammanhang räcka med att nämna de samlade effekterna av systemen för
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och förtidspensioner på både företagens motiv för att förbättra arbetsmiljöema och på de berördas benägenhet
att återinträda på arbetsmarknaden. Genom att på detta område återupprätta arbetslinjen
kan berörda individer få ett bättre liv samtidigt som
samhällsekonomin som helhet kan göra betydande vinster.
I ett par olika bilagor till utredningen diskuteras åtgärder för att reformera den offentliga sektorn. I en av bilagoma görs en jämförelse mellan
hälso- och sjukvården i olika länder och diskuteras hur hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas. Utgångspunkten är dels att effektiviteten i
användningen av hälso- och sjukvårdens resurser skall förbättras, dels att
valfriheten skall öka. Avgörande är också att sjukvårdens organisation
skall utformas så att en god och lika vård garanteras åt alla.
Om Förslaget översätts till svenska förhållanden skulle det kunna innebära att primärvården gradvis kopplas loss från landstingen. Primärvårdsenheter ägda av
ex. kommuner och landsting skulle konkurrera med
privata läkare och företagshälsovård. Medborgama skulle själva välja vilken primärvårdsenhet de vill använda sig av. Denna skulle få ansvaret för
att ta hand om patienternas vidare remittering till sjukhus- och specialistvård. I ett senare skede skulle även sjukhus- och specialistvården kunna
öppnas för ökad konkurrens. Det skulle också vara tänkbart att ge försäkringskassan en ökad betydelse. Ersättningen till primärvårdsenhetema
skulle ex. kunna administreras av försäkringskassan. Precis som idag kan
emellertid hälso- och sjukvården finansieras med en allmän sjukförsäkring.
Den skisserade reformen av hälso- och sjukvården är ett försök att dra
nytta av det bästa från såväl ett offentligt som ett marknadsmässigt styrt
system. Erfarenheter av liknande blandsystem finns i flera andra länder.
De förefaller i huvudsak vara goda.

16.8

Sparandet

i ekonomin

Det hävdas ofta att sparandet i ekonomin är för lågt. Vad som avses med
detta påstående är inte alltid klart. Inte heller är orsakerna till det låga
sparandet alltid så väl klarlagda. Det senare är emellertid en förutsättning
för att kunna sätta in effektiva ekonomisk-politiska
åtgärder.
Det totala sparandet i den svenska ekonomin spelar en stor roll för den
framtida tillväxten och välfärden. Mot bakgrund av att förvärvsarbetande
under 1990-talet svarar för en stor del av befolkningen skulle det finnas
skäl att vänta sig ett högt sparande under de närmaste tio åren.
Bruttosparandet
i den svenska ekonomin bedöms kunna uppgå till i
genomsnitt ca 17% av BNP under l990-talet. Det är ungefär i nivå med
1980-talet, men väsentligt lägre än tidigare.
Att bedöma hur företagssektorns sparande kommer att utvecklas under
det närmaste decenniet är mycket svårt. Även om vinstnivån under 1990talet som helhet förutsätts vara oförändrad är det möjligt att sparandet
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minskar. De höga direktinvesteringar
som skett i utlandet under slutet av
1980-talet med åtföljande utlandsupplåning, medför höga räntebetalningar till utlandet även under 1990-talet. På sikt bör dock Företagens ökade
tillgångar i utlandet generera en avkastning som i högre grad än idag tas
hem till Sverige och balanserar de ökade räntebetalningama. Det talar för
att företagssektoms sparande år 2000 borde kunna vara i samma storleksordning som år 1989.
Hushållens finansiella sparande förväntas öka under 1990-talet. Det
En del av nedgången i det
beror i första hand på en god inkomstutveckling.
finansiella sparandet under senare år kan också ha varit en tillfällig anpassning när regleringama på kreditmarknaden
togs bort. Hushållens totala
disponibla
inkomsterna år 1990
från
%
de
stiga
1,4
sparande beräknas
av
till ca 2% år 2000.
.
4
Den ofentliga sektorn har vid ingången till 1990-talet ett positivt finansiellt sparande. Därmed är utgångsläget ett helt annat än vid l980-talets
början. Med de antaganden som tidigare gjort om den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet finns det förutsättningar för en fortsatt offentlig
förmögenhetsuppbyggnad.
Som andel av BNP skulle den offentliga förmögenheten under 1990-talet kunna stiga från 1,5% till ca 30% i ett balanserat scenario med drygt 2 °/0ekonomisk tillväxt. Denna förmögenhet genererar i sin tur ökade ränteinkomster i den offentliga sektorn.
Självfallet är denna utveckling starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Den reser också frågan om var i samhället sparandet
är att
bör ske. Ett alternativ till en offentlig förmögenhetsuppbyggnad
sänka skatterna. Lägre skatter kan förväntas medföra ökad effektivitet i
ekonomin. Arbetskraftsutbudet
kan tänkas öka liksom produktiviteten.
Skatteandelen av BNP skulle också komma att närma sig den i omvärlden.
En förutsättning för att sänka skattetrycket och vidmakthålla den samhällsekonomiska balansen är att den nedgång i det offentliga sparandet
som blir följden kompenseras av en uppgång i det privata sparandet. Det
är troligt att en betydande del av det minskade offentliga sparandet skulle
konsumeras av hushållen, i varje fall på kort sikt. Därmed skulle sparandet
i ekonomin som helhet falla, vilket skulle kunna bidra till en högre inflationstakt och förvärra balansproblemen.
Hur den ekonomiska tillväxten påverkas på längre sikt av valet mellan
och ett sänkt skattetryck är alltså
en offentlig förmögenhetsuppbyggnad
inte självklart. Ett sänkt skattetryck kan förväntas resultera i en högre
produktivitetsoch arbetskraftstillväxt.
Men den totala kapitalbildningen
kan samtidigt falla.
Den bedömning som gjorts av sparandet under 1990-talet bygger på
flera mycket osäkra antaganden. Det är
ex. tänkbart att en offentlig
förmögenhetsuppbyggnad av den storleksordning som förutsätts i sig leder
till ökade offentliga utgifter. Bedömningen av företagens utlandsinvesteringar är också mycket osäker. Tillsammans med det faktum att det totala
sparandet ändå inte är särskilt högt talar detta för att åtgärder kan behöva
vidtagas för att öka sparandet. En möjlighet vore att förändra pensionssystemet i riktning mot premiereservsystem vare sig detta system är offentligt, kollektivt i annan form eller privat.
En tänkbar utformning av det framtida

pensionssystemet är att behålla

405

det tak på 7,5 basbelopp vid utbetalning av pensioner som i dag finns. Vid
en real tillväxt i ekonomin kommer därmed ATP-systemet gradvis att
övergå till ett utvidgat folkpensionssystem. Därutöver skulle kompletterande pensioner med likartade villkor kunna erbjudas samtliga löntagare.
Det är dock viktigt att denna utveckling leder till att ett fonderat sparande
byggs upp och att det finns en koppling mellan de belopp som betalas in
och de slutliga pensionerna. Därmed undviks dels de negativa effektema
på sparandet, dels de nackdelar som är förenade med ett ökat skatteuttag.
En annan möjlighet att förändra det offentliga pensionssystemet i riktning mot ett premiereservsystem är att förändra reglerna i det nuvarande
ATP-systemet så att avgiften i mindre utsträckning har karaktären
av en
skatt. Samtidigt kan taket i ATP tas bort. Det blir då lönsamt för enskilda
individer att betala in sina pensioner på samma sätt
som i privata system.
En förutsättning för att detta system skall vara likvärdigt med det första är
att de pensionsavgifter som betalas in fondens. Endast då är det möjligt
att få till stånd ett tillräckligt högt sparande i ekonomin.
Avslutningsvis finns det skäl att påminna om att valet mellan ett högt
offentligt eller privat sparande också är en fördelningspolitisk
fråga. Det är
väsentligt att de sparstimulerande åtgärder som genomförs tar hänsyn till
detta.

16.9

Välfárden

1980-talets

nu och

utveckling

i framtiden

i huvudsak

positiv

En traditionell kritik av långtidsutredningama
har varit att de i alltför hög
grad betonat den ekonomiska utvecklingen på bekostnad av andra aspekter på välfärden. Detta hänger samman med att det är svårt att stringent
beakta samspelet mellan den ekonomiska utvecklingen och välfärden i
vidare mening. Det beror också på att den traditionella
uppgiften, att
studera den ekonomiska utvecklingen i ett längre perspektiv, är mycket
omfattande i sig.
En god ekonomisk utveckling är avgörande för förutsättningarna
att
upprätthålla välfärden i vid mening. Med en bättre ekonomisk tillväxt
erhålls ökade resurser och därmed både ett politiskt och ekonomiskt
utrymme för att förbättra välfärden - t.ex. vad gäller boendestandard,
folkhälsa och utbildning. En svag ekonomisk tillväxt innebär att det finns
mindre resurser till sådant som sjukvård eller miljövård. Samtidigt skärps
gfördelningskonfliktema.
En genomgång av de välfärdsindikatorer
som normalt används ger en i
huvudsak positiv bild för l980-talet.
De disponibla inkomsterna beräknas år 1990 vara 17% högre än de var
1983 räknat i fasta priser. Men det finns tecken på att inkomstfördelningen
räknad som fördelning av årsinkomster har blivit något mer ojämn under
det senaste decenniet. Framför allt tycks de med allra högst inkomster ha
dragit ifrån övriga. Ändå är inkomstfördelningen
betydligt jämnare i dag
än den var för några decennier sedan.
Förmögenheterna definierade som deklarationspliktiga
tillgångar är be-
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tydligt mer ojämnt fördelade än inkomsterna. Fördelningen tycks också ha
blivit mer ojämn under l980-talet. Det tycks emellertid inte ha skett
genom att de allra rikaste hushållen har blivit rikare.
Pensionärema har som kollektiv förbättrat sin relativa inkomststandard
högst påtagligt sedan 1960 talet, medan ungdomarna relativt sett fått det
sämre särskilt de senaste tio åren. En annan tendens är att inkomstklyftan
mellan hushåll med en ensamstående förälder respektive hushåll med två
vuxna och barn har vidgats.
Arbetslösheten i Sverige har under l980-talet varit mycket låg i internationell jämförelse. Det har en avgörande betydelse inte bara för hur inkomsterna utvecklas utan också för den sociala utvecklingen i vidare
mening. Fler människor i Sverige än i de flesta andra länder har kunnat
behålla kontakten med arbetslivet. En stark arbetsmarknad innebär också
till löntagarnas förmån. Detta kan bl. a. vara en orsak
en maktförskjutning
under de senaste åren fått en ökad aktualitet.
till att arbetsmiljöfrågoma
De flesta mått på hälsa förefaller också visa en positiv utveckling. Den
förväntade livslängden för både män och kvinnor har
ex. ökat med
emellertid en
finns
nästan l l/2 år under det senaste decenniet. Det
dagar från
ohälsotalet
ersatta
oroande sida av hälsoutvecklingen. Det s. k.
till 48
förtidspensioner
har
ökat
arbetsskadeförsäkring
och
sjukförsäkring,
dagar år 1988, vilket är en uppgång med 10 dagar sedan 1983.
Det finns olika förklaringar till uppgången i ohälsotalet. Mycket talar för
att det är en kombination av två faktorer som spelat den avgörande rollen.
Dels har den kraftigt ökade sysselsättningen under l980-talet fört med sig
att grupper med hög sjukrisk kommit in på arbetsmarknaden och därmed i
Dels förefaller arbetslivet ha förändrats i en såsjukförsäkringssystemet.
dan riktning att utslagningen kommit att öka. Därtill skall läggas förändringar av regler och praxis. Ohälsotalets utveckling avspeglar alltså troligen
inte en motsvarande försämring av hälsan.
Även inom utbildnings- och boendeområdet har stora standardlyft inträffat. Boendestandarden har ökat väsentligt. Utbyggnaden av gymnasieskolan har medfört att andelen i hela arbetskraften som saknar gymnasial
utbildning minskat kraftigt.
finns emellertid problem
Inom såväl bostads- som utbildningspolitiken
förefaller
ha ökat i storstäderna.
Boendesegregationen
att
av en annan art.
klassmässiga
fortfarande
utsträckning
i
följer
Utbildningsmönstren
stor
inriktning.
framtida
politikens
frågor
väsentliga
Detta
mönster.
om
reser

Nya problem

på 1990-talet

Fördelningspolitiken
kommer under 1990-talet att ställas inför delvis nya
problem. Några sådana frågeställningar lyfts fram i långtidsutredningen,
även om tillgängliga kunskaper är begränsade.
i
Under efterkrigstiden har beroendet av omvärlden ökat kontinuerligt
handeln
rörligt
och
kapitalet
takt med den ökade integrationen. Idag är
med omvärlden omfattande. Arbetskraftens möjligheter att röra sig komjobb och
mer sannolikt att öka under l990-talet. Det blir då enklare att ta
utomlands.
rekrytera arbetskraft
Denna kontinuerliga utveckling påverkar möjligheterna att bedriva en
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starkt utjämnande lönepolitik.
Trots att beroendet av omvärlden ökar
kommer det emellertid att finnas utrymme för nationella variationer.
Exempelvis kan åtgärder som utjämnar skillnader i produktivitet
mellan
individer,
riktade mot lågutbildade, ge utrymme
ex. utbildningsinsatser
för en lönestruktur som är jämnare än omvärldens.
De regionala spänningama kan komma att öka under 1990-talet som en
följd av en snabb strukturomvandling.
Omställningsprocessen kommer att
ställa höga krav på utbildning och rörlighet mellan yrken och regioner. Ett
särskilt problem är att förmågan till geografisk och yrkesmässig anpassning
varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Mycket tyder på att de
största kraven kommer att ställas just på de grupper som har de sämsta
förutsättningarna,
nämligen äldre med en låg utbildning.
Det talar för att arbetsorganisation och vuxenutbildning
får ökad fördelningspolitisk betydelse. Den som i sitt arbete inte får ta ansvar eller fatta
självständiga beslut riskerar att drabbas av "inlärd hjälplöshet
brist på
den självtillit som är nödvändig då det ställs krav på att söka ett annat
jobb, lära sig ny teknik, osv.. Mot denna bakgrund är det inte bara viktigt
med satsningar på utbildning, framför allt för personer med en kort utbildning. Det krävs också en förändring av arbetslivet.
Det nuvarande skattesystemet, med bl. a. starkt progressiva skatteskalor, har i vissa avseenden visat sig vara fördelningspolitiskt
ineffektivt.
Samtidigt har det varit förenat med betydande samhällsekonomiska kostnader. Skattereformen genomförs både för att förbättra den fördelningspolitiska träffsäkerheten och för att den svenska ekonomin skall fungera
bättre. Det är viktigt att understryka att de fördelningsmässiga effekterna
av skattereformen är svåra att uppskatta i dag. De är i hög grad beroende
av hur hushåll och företag anpassar sig till de nya skattereglema.
Den ofentliga sektorn spelar en central roll i fördelningspolitiken.
Som
framgått av tidigare kapitel är utrymmet för att öka de offentliga utgifterna
begränsat. Det kan komma att kräva en omprövning av en del av de
traditionella fördelningspolitiska
instrumenten.
Det finns också andra skäl än rent ekonomiska för en förnyelse av den
offentliga verksamheten. De köer som i dag finns till vissa offentliga
tjänster skapar lätt orättvisor och kan på sikt minska förtroendet för
välfärdssystemet. Risk finns också för en ökad segregation samtidigt som
människors uppskattning av och lojalitet med det skattefinansierade systemet minskar.
Det är väsentligt att på olika sätt höja effektiviteten i användningen av
offentliga utgifter. Tidigare har förslag i denna riktning diskuterats bl.a.
för hälso- och sjukvården. En annan handlingslinje är att förstärka inslaget
av preventiva åtgärder i den offentliga verksamheten. "Arbetslinjen"
inom socialförsäkringen är ett uttryck för det. Den innebär att ökad vikt
läggs vid aktiva åtgärder för att minska utslagning och underlätta rehabilitering.
Frågan är emellertid om åtgärder av den här typen kommer att räcka för
att möta de grundläggande problemen med över tiden växande anspråk.
De långsiktiga kalkyler som gjorts tyder på att det förr eller senare blir
nödvändigt att ompröva några av de utgiftsprogram som finns idag. Det
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med all säkerhet kommer att ge
gäller särskilt som samhällsutvecklingen
fördelningsproblem.
till
upphov
nya
En huvudfråga när det gäller den offentliga sektorns utveckling är hur
avvägningen mellan â ena sidan de offentliga transfereringarna och á andra
sidan den ofentligt finansierade verksamheten bör se ut. Tidigare har
konstaterats att det finns skäl att vara orolig för att utgifterna för transfereringar till hushållen tränger undan offentligt finansierad verksamhet. Ett
sätt att motverka en sådan utveckling är att ompröva nivåerna i det
offentliga pensions- och försäkringssystemet.
En annan huvudfråga rör graden av marknadsmässig finansiering av
Avgifter är inte bara en
frågan om avgiftsjinansiering.
sociala tjänster
för avgiftsfifmansieringskälla, utan det finns även elfektivitetsargument
nansiering. När avgifter används blir kostnaderna för att producera en
kan därmed förväntas
medborgama/konsumentema
tjänst mer synliga
helhet
är detta av godo.
bli mer kostnadsmedvetna. För samhället som
avgiftsfinansiering
emellertid
för
måste
vägas
Utrymmet
mot fördelningsfördelning
inkomsterna
desto
jämnare
större
hänsyn utrymme för
av
avgifter.
SamtiEn tredje fråga gäller valet av områden för fördelningspolitiken.
problem kan
digt som det kommer att dyka upp nya fördelningspolitiska
vissa av de traditionella problemen ha blivit mindre väsentliga. Exempelvis har trångboddhet i stort sett försvunnit. Mot bakgrund av detta förefaller det rimligt att se över de generella stöden till boende. I stället framstår i
dag t.ex. segregeringen i storstäderna som ett allt allvarligare problem,
som kräver andra och nya typer av insatser.
Avslutningsvis finns det skäl att lyfta fram förrnögenhetsfördelningens
betydelse för levnadsstandarden. Under de senaste decennierna har inflationen, i kombination bl. a. med skattesystemet och vissa inslag i bostadsgodtyckliga förmögenhetsförändringar.
medfört omfattande
politiken,
Den omläggning av skattesystemet som nu sker åtgärdar en del av dessa
insatser som därutöver
problem. En av de viktigaste fördelningspolitiska
kan göras är att bekämpa inflationen.

16.10

Politik

med

sikte

på år 2000

Sverige är en liten öppen ekonomi. I ökad utsträckning kommer villkoren
för välfärden att bestämmas av förhållanden utanför landet. Av särskild
betydelse är naturligtvis utvecklingen i Europa.
Avgörande för den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren är
i Sverige fortsätter att
Om inflationstakten
pris- och löneutvecklingen.
tillväxten att falla och
ekonomiska
vara högre än i omvärlden kommer den
inflationsspiralen
krävs i
För
bryta
sysselsättningen
hotas.
den fulla
att
att
finanspolitik.
hand
första
en stram
År 1991 får hushållen till följd av skatterefonnen högre reallön efter
skatt och högre disponibla inkomster. Det borde ge förutsättningar för att
nu få till stånd den nödvändiga dämpningen i den nominella lönemas
ökningstakt.
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Utbudsstimulerande
åtgärder kan också ge bidrag till inflationsbekämpningen. Med en högre produktivitet
och ett större arbetskraftsutbud skulle
överhettningen vara mindre. Produktivitetstillväxten
är i dag oroande låg.
I detta sammanhang spelar skattereformen en avgörande roll. Förändringar i arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitiken kan också bidra
till ett ökat arbetskraftsutbud.
Tillväxten i den svenska ekonomin kan bli relativt god under l990-talet
under de närmaste åren bemästras. En förutsättom inflationsproblemen
ning är dock att den konkurrensutsatta sektorn kan upprätthålla sin andel
av de sysselsatta i ekonomin. Det kräver en återhållsam sysselsättningstillväxt bl. a. i den offentliga sektorn.
Den svenska ekonomins konkurrenskraft avgörs på längre sikt av förmågan till anpassning. Det gäller att framgångsrikt kunna avveckla verksamheter som inte längre efterfrågas och att finna nya områden för expansion.
Särskilt stora är kraven på anpassningsförmâga mot bakgrund av den
integrationen och de höga ambitioner som finns
ökade internationella
bl. a. inom miljö- och energipolitiken.
För att företag och hushåll skall
kunna anpassa sig smidigt bör tydliga, långsiktiga spelregler läggas fast.
För att stärka konkurrenskraften
på längre sikt är investeringar inom
motiverade. Kollektivtrafiken
transpon- och kommunikationsområdet
behöver byggas ut av miljöskäl.
Utbildningssektom
förtjänar särskild uppmärksamhet. Näringslivet har
stort behov av kvalificerad arbetskraft inom många yrkesområden samtidigt som kunskapsintensiv
produktion bedöms ha goda utvecklingsbetingelser under l990-talet.
Sparandet i den svenska ekonomin är för lågt för att välfärden skall
kunna garanteras när antalet äldre ökar en bit in på 2000-talet. Under
l990-talet bedöms sparandet både i den offentliga sektorn och i hushållen
kunna öka något
inte tillräckligt. Mot bl. a. denna bakgrund behö- men
ver en diskussion om pensionssystemet i framtiden föras.
Den offentliga sektorn spelar en central roll i det svenska samhället.
Dess framtida tillväxt begränsas emellertid av strävandena att inte höja
skattetrycket.
För att verksamheten skall kunna utvecklas och kvaliten på de tjänster
som erbjuds kunna förbättras krävs ett intensivt fömyelsearbete. Inom
hälso- och sjukvårdens område borde förbättringar kunna uppnås med en
annan organisation, som innebär ett större mått av upphandling och
intema marknader".
En god ekonomisk utveckling är en förutsättning för att välfärden i vid
mening skall kunna förbättras. Både för att bevara välfärdspolitiken
och
för att bedriva en aktiv miljöpolitik
behövs ekonomisk tillväxt. En god
ekonomisk utveckling i vidare bemärkelse innefattar en förbättrad miljö.
Strävan efter ekonomisk tillväxt får därför inte gå ut över natur och miljö.
Ekonomisk tillväxt innebär emellertid inte automatiskt förbättrade levnadsförhållanden för alla. För detta behövs fördelningspolitiska
åtgärder
inom många olika fält
politik för välfärd åt alla.
en
-
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Appendix

LU87

och

1

utfall

-

en jämförelse

För tre år sedan, i mars 1987, publicerades den förra långtidsutredningen
LU87. I denna utredning tecknades en tänkbar utveckling för den
svenska ekonomin i två olika tidsperspektiv, dels i ett medelsiktigt perspektiv som täckte de fyra åren från 1986 t.o.m. 1990, dels i ett längre
tidsperspektiv
åren 1984-1995.
Beräkningarna i LU87 var inte prognoser utan hade karaktären av
kravkalkyler. Utgångpunkten var att den svenska ekonomin år 1995 skulle
befinna sig i balans. Detta preciserades bl.a. som att arbetslösheten detta
år skulle uppgå till 2 °/o och att bytesbalansen skulle uppvisa ett överskott
på 10 miljarder kr., men det förutsatte också en god tillväxt och låg
inflation. I det medelsiktiga perspektivet analyserades en utvecklingsbana
i riktning mot ekonomisk balans.
LU87 publicerades vid en tidpunkt då utvecklingen för den svenska
ekonomin i flera avseenden tedde sig ganska ljus
tillväxten hade de
senaste åren varit relativt hög, arbetslösheten var på väg ned, budgetunderskottet hade minskat kraftigt och den internationella utvecklingen föreföll god. Utredningen menade dock att grundläggande problem i den
svenska ekonomin kvarstod. Det viktigaste av dessa var pris- och löneutvecklingen. Kalkylerna i LU87 visade att det skulle krävas ett trendbrott i
lönebildningen för att komma in på den utvecklingsbana som skulle leda
till ekonomisk balans 1995. Denna utvecklingsbana balansalternativet
kontrasterades mot en alternativ utveckling referensalternativet
med
snabbare pris- och löneökningstakt.
Syftet med detta appendix är att jämföra de två banor för utvecklingen
under åren 1987- 1990 som LU87 beskrev med den faktiska utvecklingen
under dessa år. LU87 jämförs därvid med utfall enligt nationalräkenskaperna för åren 1987 och 1988. För 1989 föreligger ännu inga helårsräkenskaper, utan här jämförs LU87 med den bedömning av utfallet som
gjordes i den preliminära nationalbudgeten i januari i år PNB 1990. För
att täcka hela LU87:s kalkylperiod har även den preliminära nationalbudgetens prognos för 1990 tagits med i jämförelsen.
Det visar sig i flera avseenden finnas stora skillnader mellan den bild av
en tänkbar utveckling som beskrevs i LU87 och den faktiska utvecklingen
för den svenska ekonomin. Att LU87 inte är unik i detta avseende framgår
av diagram Al.l. Det finns i princip tre typer av förklaringar till varför
utfallet kan avvika från den typ av kalkyler som görs i långtidsutredningarna
Den första förklaringen

hänger samman med att LU:s beräkningar

har

I Med den nya mägmego
d" i afbeükraltsuflder
sökningarna motsvarar
detta en arbetslöshetpå
l 1/2%.
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Diagram Al.1 Bruttonationalprodukten i tidigare LU-kalkyler jämfört medutfall
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Anm.: B balansaltemativet,
R Referensaltemativet.
Källa: LU70, LU75, LU80, LU84 alt l, LU87 samt statistiska centralbyrån och
finansdepartementet.
varit kravkalkyler och inte prognoser. Om de krav på ekonomisk politik,
lönebildning m.m. som ställs upp inte uppfylls kan naturligtvis utvecklingen bli annorlunda. Den andra typen av förklaring är att de förutsättningar,
t.ex. beträffande den internationella utvecklingen, som LU-kalkylema baseras pâ inte infrias. En tredje förklaring kan vara att de samband mellan
olika ekonomiska variabler som bedömningama vilar på inte visar sig
hålla streck under den aktuella perioden. Det kan i sin tur bero på förändringar i sådana faktorer som inte fångas i LU:s modellsystem. Men det kan
också vara ett uttryck för att dessa modeller inte förmår beskriva alla
relevanta samband på ett korrekt sätt.
I praktiken är det inte alltid möjligt att skilja dessa förklaringar åt. I
detta appendix är det inte heller ambitionen att närmare analysera vad
differenser mellan kalkyler och utfall beror på. Syftet inskränker sig till att
redovisa de viktigaste skillnaderna mellan LU87 och det faktiska utfallet.
För att den svenska ekonomin skulle röra sig i riktning mot balans skulle
det enligt LU87 krävas att timlönekostnaden inte steg med mer än ca 3 °/0
per år fr.o.m. 1988. Under denna förutsättning skulle prisökningstakten
bli ännu lägre och det skulle vara möjligt att sänka priserna på svenska
exportprodukter relativt konkurrentländema,
se tabell Al.l. Denna löneutveckling stod i strid med historiska erfarenheter om sambandet mellan
bl.a. arbetslöshet och löneökningstakt. LU87 avstod dock från att anvisa
en väg för hur trendbrottet skulle komma till stånd. Istället redovisades
beräkningar på hur mycket sämre utvecklingen av tillväxt, sysselsättning
m.m. skulle bli om lönerna fortsatte att stiga enligt det historiskt etablerade sambandet.
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Tabell A1.1 Löne- och prisutveckling
Årlig procentuell förändring
Genomsnitt för åren 1986- 1990

Timlönekostnad
Konsumentpriser
Relativpris på export
av bearbetade varor

LU87
balans
alt.

LU87
referens
alt.

PNB90

3,8
2,8

5,7
4,6

8,0
6,4

- 1,0

1,1

1,7

Inom industrin.
° lmplicit deflator för privat konsumtion.
Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Som framgår av tabellen blev det emellertid inget trendbrott i pris- och
lönebildningen. Löneökningama kom att med god marginal överstiga inte
bara vad som förutsattes i balansaltemativet
utan även referensaltemativets höga löneökningar.

Tabell A1.2 Sysselsättning, produktion och produktivitet
Genomsnittlig årlig procentuell förändring
LU87
balans
alt.

LU87
referens
alt.

PNB90

Produktion
Totalt BNP
Näringslivet

2,2
2,5

1,2
1,3

2,1
2,4

Sysselsättning
Totalt
Näringslivet
- Industri
- Privat tjänstesektor

0,7
0,7
0,2
1,3

0,4
0,2
-0,2
0,9

1,7
2,0
0,4
2,4

Produktivitet
Totalt
Näringslivet
- Industri
- Privat tjänstesektor

1,5
1,8
2,5
1,3

0,8
l
1,3
0,6

0,4
0,4
2,2
0,5

Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Högre sysselsättning

och lägre produktivitet

Trots detta gick det i flera avseende inte så dåligt som det enligt LU87
borde gjort. Av tabell A1.2 framgår att BNP enligt preliminärt utfall har
ökat nästan exakt i den takt som LU87 räknade med skulle vara möjligt i
balansaltemativet
och en procentenhet mer per år än i referensaltemativet. Arbetslösheten har också utvecklats på ett helt annat och mer gynnsamt sätt än vad som befarades i referensaltemativet och dessutom reducemålsatta
rats med en halv procent i förhållande till balansaltemativets
nivå, se diagram A1.2.
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Diagram Al.2 Arbetslöshet
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Bakom nedgången i arbetslöshet ligger en uppgång av sysselsättningen
som blev betydligt större än vad LU87 räknade med - en procentenhet
högre tillväxt i genomsnitt per år. Den starka efterfrågan på arbetskraft är
naturligtvis också en förklaring till att löneökningama blev så mycket
högre än vad LU87 antog. Just på grund av att tillväxten i produktion och
framför allt sysselsättning, trots höga löneökningar, blev så god har löneökningstakten ytterligare spätts på.
Men också utbudet av arbetskraft ökade mer än beräknat. Delvis beror
blev snabbare, men framför allt på att
detta på att befolkningstillväxten
förvärvsfrekvensen ökade mer än i LU-kalkylen och att medelarbetstiden
per sysselsatt, i strid med LU:s antagande, fortsatte att stiga.
Trots den kraftiga underskattningen av sysselsättningen växte således
produktionen i takt med balansaltemativet i LU87. Det är ett uttryck för
överskattades i motsvarande grad. I LU87
att produktivitetsutvecklingen
till
i balansaltemativet
sattes näringslivets årliga produktivitetstillväxt
för
perioden
knappt 2 °/0,vilket var ungefär samma nivå som genomsnittet
efter 1974. Enligt den preliminära statistiken har emellertid produktiviteten i näringslivet ökat med bara knappt 1/2% per år efter 1986. Det är
framför allt inom den privata tjänstesektom som sysselsättningen vuxit
snabbt i förhållande till produktionen, medan industrins utveckling fångades relativt väl i LU87.

Större investeringar,

men svagare nettoexport

Den privata konsumtionen kom att öka ungefär i den takt LU87 räknade
med i både balansaltemativet
och referensaltemativet,
se tabell Al.3.
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Tabell Al.3 Försörjningsbalans
Genomsnittlig årlig procentuell förändring 1986- 1990

BNP
Import
Privat konsumtion

LU87
balans
alt.

LU87
referens
alt.

PNB90

2,2
3,1

1,2
3,1

2,1
5,7

2,2

2,1

2,3

0,6
-0,8
1,1

0,6
-0.8
1,1

1,4
0,5
1,7

Bruttoinvesteringar
därav: näringslivet
- industrin
bostäder
offentliga myndigheter

2,7
2,8
4,6
4,0
0,3

1,8
1,6
2,4
4,0
0,3

5,5
5,8
7,9
5,5
4,4

Export

3,6

1,8

3,4

Offentlig konsumtion
därav: statlig
kommunal

Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Utvecklingen av hushållens ekonomi blev dock något annorlunda än vad
LU87 tänkte sig, vilket framgår av tabell A1.4. Den snabba timlöneuppgången ledde inte enbart till inflation utan även till att den reala timlönen
ökade snabbare än i LU:s balansaltemativ.
Men framför allt växte lönesumman avsevärt snabbare, vilket avspeglar den kraftiga uppgången i
sysselsättningen. Trots detta ökade hushållens disponibla inkomster en
halv procent långsammare per år än vad LU87 räknade med, vilket indikerar att skatter och transfereringar utvecklats mer negativt för hushållen.
LU87 räknade bl.a. med ett oförändrat skattetryck, men skattekvoten har
stigit med 3 -4 procentenheter. Att den privata konsumtionen ändå kom
att öka i takt med LU:s kalkyler visar att hushållens sparande har varit mer
negativt än vad LU87 förutsatte.
Tabell Al.4 Hushållens inkomstutveckling
Genomsnittlig årlig procentuell förändring 1986- 1990
LU87
balans
alt.
Real timlön
Real lönesumma
Disponibel inkomst

0,6
1,3
2,4

i

PNB90

1,1
3,0
1,8

Nettosparkvot, nivå
- 3,4
- 1,4
uKällor:LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Den ofentliga konsumtionen växte däremot betydligt snabbare än i LUkalkylen. Men den offentliga verksamheten vari LU87 en målsatt variabel,
med en tillväxt av konsumtionen på drygt 1/2 % per år, vilket var betydligt
lägre än tidigare på 1980-talet och mycket lågt sett i ett längre perspektiv.
Det preliminära utfallet med en tillväxt på knappt l 1/2 % innebär ändå en
nedgång av den offentliga konsumtionstillväxten.
Investeringarnas bidrag till tillväxten har varit betydligt större än vad
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i LU87 baserades på skatLU87 räknade med. Investeringsbedömningen
tade historiska samband mellan investeringar och dels lönsamhet och
räntenivå, dels kapacitetsutnyttjande.
Lönsamheten i näringslivet antogs
ligga kvar på 1987 års nivå och räntenivån minska fram till 1990. Nu tycks
emellertid lönsamheten istället ha fallit något medan räntenivån ligger
kvar på en hög nivå. Det förefaller således vara kapacitetsutnyttjandet
snarare än lönsamhetsutvecklingen
som kan förklara varför investeringarLU87
ökade
så
mycket
vad
räknade med. Det kan delvis tolkas
än
na
mer
LU87
överskattade
vilken
produktionstillväxt
som att
som var möjlig med
den beräknade tillväxten av kapitalstocken, dvs. även kapitalets produktivitet överskattades. Efter 1986 steg kapacitetsutnyttjandet
kraftigt och har
sedan fortsatt ligga på en hög nivå.
Snabb kostnadsstegring, i kombination med brist på produktionskapacitet, ledde till att relativpriset på svenska exportprodukter steg snabbare än
i referensaltemativet.
Trots detta var det möjligt att få till stånd en volymmässig exporttillväxt i linje med balansaltemativet.
Förklaringen är framför allt att den internationella utvecklingen blev bättre än vad kalkylema i
LU87 utgick ifrån. Den internationella tillväxten blev nästan en procentenhet högre, se tabell Al.5.
Tabell A1.5 Internationella förutsättningar
Genomsnittlig procentuell förändring

BNP-tillväxt, OECD
Världsmarknadstillväxt,
bearbetadevaror
Inflation, OECD
Oljepris, dollar per fat

LU87

PNB90

2,7

3,5

4,0
3-4
18

6,4
4,1
l7

Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Kostnadsutvecklingen
och kapacitetsbristen har dock i hög grad påverkat exportutvecklingen.
I balansaltemativet
förutsattes att den svenska
exporten av bearbetade varor skulle behålla sina marknadsandelar
exporten skulle öka i takt med världsmarknaden, som i sin tur förutsattes
växa med 4% per år. Nu beräknas emellertid världsmarknaden för bearbetade varor ha vuxit med hela 6 l/2 % per år. Detta har gjort det möjligt att
få en exporttillväxt i närheten av balansaltemativets kalkyl, med ca 3 l/2 %
per år, trots kraftigt reducerade marknadsandelar.
Att importen vuxit snabbare än LU87 förutsåg är en följd av dels den
eftersom investeringar har ett högt importsnabba investeringstillväxten,
innehåll, dels att svenska företag förlorat marknadsandelar även på den
inhemska marknaden i en omfattning som LU87 inte räknat med.
ledde till att nettoexportens bidrag till
Den snabba importtillväxten
tillväxten blev en procent mindre i genomsnitt per år än i LU87:s balansaltemativ och även mindre än i referensaltemativet,
se tabell Al.6. Men ett
och i viss mån konsumtionen höll
större bidrag från bruttoinvesteringama
uppe tillväxten.
Trots att den reala nettoexporten utvecklats betydligt sämre än vad
LU87 räknade med i balansaltemativet
är ändå avvikelsen från utfallet
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Tabell A1.6 Bidrag till BNP-tillväxten 1986- 1990
Genomsnitt per år, procent av 1986års BNP
LU87
referens
alt.

LU87
balans
alt.
Konsumtion
Investeringar
Nettoexport

1,6
1,3
-0,8

1,3
0,4
-0,5

1,4
0,6
0,2

PNB90

Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
vad gäller handelsbalansen inte så stort. Det beror på att bytesförhållandet
för den svenska varuhandeln har utvecklats gynnsamt under perioden LU87:s balansaltemativ
exportpriserna har stigit mer än importprisema.
förutsatte istället en försämring av svenska terrns-of-trade. Vad beträffar
tjänstehandeln kan noteras att LU87 hade en felaktig bild av utgångsläget
1986. I termer av förändring av saldot är avvikelsen mellan utfall och LUkalkyl inte så stor.
Tabell Al.7 Bytesbalans
Miljarder kronor, löpande priser

Handelsbalans
balansalt.
- LU:s
- PNB90
Tjänstebalans
- LU:s balansalt.
-PNB90
Transfereringsbalans
balansalt.
- LU:s
PNB90
Bytesbalans
- LU:s balansalt.
PNB90
-

1986

1987

1988

1989

1990

29
31

27
23

23
23

26
20

28
22

7
-5

6
-4

6
-ll

7
-12

- 28
- 26

- 29
- 25

- 28
- 29

- 27
- 38

- 28
- 48

8
l

4
-7

l
- 14

5
-28

7
-38

-

6
9

Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Som framgår av tabell Al.7 var det inte möjligt att hålla balansalternativets krav på överskott i bytesbalansen utan den försämrades istället
mycket kraftigt. Men denna försämring tycks inte främst bero på det
grundproblem som LU87 målade upp, med en snabb pris- och löneökEn stor del av den
ningstakt som eroderar den svenska konkurrenskraften.
försämrade extembalansen förklaras istället av svenska företags investeringar i utlandet, se kapitel
Kalkylerna i LU87:s balansaltemativ gjordes med restriktionen att bytesbalansen skulle uppvisa ett överskott. Med hänsyn till den investeringsutveckling som balansaltemativet förutsatte skulle det kräva en uppgång i
det finansiella sparandet framför allt inom den offentliga sektorn, se tabell
Al.8. Denna sparandeökning kom också till stånd och blev större än vad
uttryck för en
som skulle krävas enligt LU87. Det kan dock inte tolkas som
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stramare finanspolitik än vad LU87 räknade med, utan förklaras i första
hand av en snabbare inkomsttillväxt,
till följd av sysselsättnings- och
löneökningarna.
Tabell Al.8 Finansiellt sparande
Procent av BNP, genomsnitt
19801986

1987-1990
LU87
balansalt.

PNB90

Staten
Socialförsäkringssektorn
Kommuner

- 6,7
2,9
-0,1

- 1,6
1,8
-0,5

2,0
2,8
-0,6

OjYent/igsektor

- 3,9
- 1,9
4,0
0,3

- 0,3
- 2,4
3,7
-0,5

4,2

Privat sektor

2,4

0,7

- 8,7
4,7
- 1,9
- 5,9

Bytesbalans

- 1,5

0,4

- 1,8

lcke-finansiella företag
Finansiella företag
Hushåll

Källor: LU87, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
Den snabba investeringsuppgången
ledde till en betydligt kraftigare
nedgång än beräknat i företagssektoms finansiella sparande. Därtill minskade hushållens finansiella sparande kraftigt. Det innebar att den privata
sektorns finansiella sparande reducerades mer än den offentliga sektorns
sparande ökade, vilket resulterat i ett bytesbalansunderskott.
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Nr Namn
Metoder, modeller och beräkningar
Ekonomiska konsekvenserför Sverige
av EG:s inre marknad

Författare
Finansdepartementet
Harry Flam och Henrik Horn
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Svenskt näringsliv och den europeiska
. integrationen

Lars Lundberg
Industrins utredningsinstitut

Konsekvenser av fri arbetskraftsrörlig. het mellan Sverigeoch
EG

Per Lundborg
Industrins utredningsinstitut

Finansiell integration, resursfördelning
. och penningpolitik

Lars Svensson
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Det framtida arbetskraftsutbudet
Sverigesframtida befolkning

Statistiska centralbyrån

Skogsnäringen:Miljöfrågor, avreglering,
framtidsutsikter

Lars Hultkrantz och
Sören Wibe
Lantbruksuniversitet i Umeå

.Tillväxt och miljö - en studie av målkonflikter
lO. Den internationella utvecklingen
ll. Svenskhälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv
Det omedvetna valet nationell politik
. och regional obalans Kunskapsbildning för strukturell förny. else
.
.

Statistiska centralbyrån

Lars Bergman
Handelshögskolani Sthlm
Kjell Andersen och Derek Chambers
Åke Blomqvist
University of Western Ontario, Canada
Expertgruppen för forskning om regional utveckling
Lennart Ohlsson

Landsting för välfärd

Landstingsförbundet

Bostadsmarknadenunder 1990-talet

Bengt Turner m. ll.
Statens institut för byggnadsforskning

Samhällsekonomins transport- och
. kommunikationsförsörjning

Folke Snickars

17. Privat tjänstesektor

Statensindustriverk

18. Industrin till år 2000 - ett tillväxtdecennium

Statensindustriverk

Den svenska inkomst- och förmögen. hetsfördelningen 1967 1987
20. Kommunerna på 90-talet.
Krav och restriktioner
21. Energi - miljö - ekonomi
22. Utbildning för 2000-talet

Kjell Jansson
Statistiska centralbyrån
Svenskakommunförbundet
Statensenergiverk
Karl-Gustav Andrén, Erik Wallin
och Bengt Christer Ysander
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.Nr Namn

Författare

23. Kvinnors roll i ekonomin hushållsproduktion, marknadsproduktion och jämställdhet

Christina Jonung och Inga Persson
md-l
Lunds universitet
.
.

24. Svensklönebildning
- teori, empiri,
politik

Bertil Holmlund
Uppsala universitet

25. Miljöproblemen i framtiden

Lars Lundgren m. ll.
Naturvårdsverket

26. Den offentliga sektorn

Stefan Fölster
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