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Förord

Långtidsutredningen 1990 har utarbetats inom finansdepartementet.
utfört deltagit kansliråden ReinI arbetet har Hinnoden ochgrupp som
departementssekreterarna StefanUrban Karlström, Ackerby, Lars Eng-

Fredriksson, Thomas Olofsson sakkunni-Yvonne och Hans Sterte,ström,
StefanBosved och Fölster forskningssekreterareMargareta Larssamtga

for utskriftsarbeteAnsvarig har varit MaritaErnsäter. Rasmussen.m. m.
skrivitsingående harvissa i långtidsutredningentillUnderlag texter

Erikson,Berglund, Sven IngemarOlledepartementssekreteramabl.a. av
Claudio Vedovato.Kettis, Markgren ochLennartMargareta

makroekonomiska i långtidsutredningenDe modeller haranväntssom
konjunkturinstitutet.vid beräkningsarbetet t.f.utvecklats l har medverkat

forskningschef forskningssekreterareTomas Nordström, Evy Berglund
praktikantoch Anders Ekholm.

flertal seminarier inomUnder arbetet har ordnats med deett experter
Vidareutredningen analyserar. har det ekonomiska följtområden rådet

arbetet och lämnat synpunkter.
Föromfattande underlag utredningen har vid olika forsk-Ett utarbetats

ningsinstitutioner, utredningsinstitut, myndigheter och organisationer.
material redovisas bilagor till utredningensMerparten dettaav som

för olikade bilagorna för bedömningarhuvudrapport. Ansvaret och de de
vilar respektive författare.innehåller på

förord vill jag rikta till bidragitMed detta tack alla de harett varmt som
till Långtidsutredningen 1990.

i 1990Stockholm mars

HeikenstenLars
Departementsråd





Innehåll

Inledning
Långtidsutredningens syfte ställning1.1 och

1.2 Arbetsmetod 10
1.3 Innehåll 11

Mål och medel i ekonomiska politikenden 13
2.1 Inledning 13
2.2 traditionella málformuleringenDen 13
2.3 Ett perspektiv på målen 14annat
2.4 Strukturpolitik 17
2.5 Stabiliseringspolitik 19. . . . .
2.6 Devalverings- och inflationscykler 23

. . . .
2.7 Utlandsberoendet och ekonomiska politikeden 24
2.8 Sammanfattning och slutsatser 26

Utgångsläget och problemen 29
3.1 Inledning 29
3.2 Utgångsläget i början på 1980-talet 30
3.3 Konkurrenskraften lönebildningenoch 32
3.4 Finanspolitiken offentligaoch de utgifterna 38
3.5 Sparandet 44. . . . .
3.6 ekonomiska tillväxtenDen 48
3.7 Problem utmaningaroch 55
3.8 Sammanfattning och slutsatser 60

internationellaDen bakgrunden 63
4.1 Inledning 63. . .. . .

Långsiktiga4.2 utvecklingsdrag 63
4.3 Den makroekonomiska utvecklingen 75
4.4 Utvecklingsländema och skuldkrisen 81
4.5 Några osäkerhetsmoment 84
4.6 Sammanfattning och slutsatser 87



samhällsekonominochSkatterna 89

89Inledning5.1 .. . . . .. ... 89svenska skattesystemetnuvarande5.2 Det
92med skatternaProblemen5.3
98Skatterefonnen5.4 . . .. utvecklingen 99ekonomiskaeffekter på denSkatterefonnens5.5 .

11 1slutsatserSammanfattning och5.6

Produktionskapaciteten 113

113Inledning6.1
bestämnings-produktivitetstillväxtensochProduktions-6.2

113faktorer . . 116Befolkningen6.3 .. . 124utvecklinArbetskraftens6.4
133kapitalstockInvesteringar och6.5
136tillväxtProduktivitetens6.6
138slutsatserSammanfattning och6.7

offentliga sektornDen 141

141Inledning7.1 .. . .. .. l4l19881970-utgifterOffenliga7.2
14819881970inkomsterOffentliga7.3 -
l5lbaskalkylerenligtbehovFramtida7.4
154kalkylerUtredningens7.5
158slutsatserSammanfattning och7.6

Sparandet 161
161Inledning8.1 .. . .. . 161diskussionprincipiell8.2 En . . .. .. . 164och sparandetutvecklingendemografiska8.3 Den
1692025fram till årutgifterOffentliga8.4
172skattetryck och sparandeutgifter,Offentliga8.5
174sparandeprivata sektornsDen8.6
178pensionssparandeochPensionssystem8.7
181slutsatserSammanfattning och8.8

årenDe närmaste 183

183Inledning9.1
183modellkalkyl9.2 En .. . .
198känslighetsanalyser9.3 Några . .. . . 206lönebildningenStabiliseringspolitiken och9.4
211forhandlingssystemetLönebildningen och9.5
216Sammanfattning och slutsatser9.6



10 Utvecklingen under 1990-talet 219
10.1 Inledning 219. . .. . .
10.2 Beräkningamas uppläggning 219

scenario för10.3 Ett 1990-talet 224
10.4 finansiellaDen bilden 227
10.5 Strukturomvandlingen 234
10.6 Känslighetsanalyser 238. . . .

Sammanfattning10.7 och slutsatser 241

Näringslivet internationaliseringen11 och 243
Inledning11.1 243

11.2 Enbakgrund 243
11.3 Svensk ekonomi och integrationen i Västeuropa 245

Östeuropa11.4 Svensk ekonomi och utvecklingen i 249
internationaliseringen11.5 Företagen och 252

Sammanfattning11.6 och slutsatser 257

12 Miljö energioch 259
Inledning12.1 259

12.2 Miljö och ekonomi 259
.

Miljön12.3 idag i framtidenoch 262
12.4 Elsystemet 265.........
12.5 Elsystemet kärnkraftavvecklingenoch 268
12.6 Elsystemet miljömålenoch 274

Trafiken12.7 och miljömålen 278
.

12.8 stabiliseringspolitiskaDe problemen 281
12.9 Sammanfattning och slutsatser 282

13 Näringslivets strukturomvandling 285
13.1 Inledning 285

. . . . . . . . .
13.2 Näringslivets långsiktiga utveckling 285
13.3 Förnyelse 1990-taletunder 289
13.4 Utbildning forskningoch 300
13.5 Infrastrukturen 305

. .
13.6 Regionala aspekter 310. .. .
13.7 Sammanfattning och slutsatser 314

finansiella14 Det systemet 317
Inledning14.1 317.. . . . . . .

14.2 finansiellaDet grunddrag 317systemets
14.3 Utvecklingen under 1970- och 1980-talen 320
14.4 Huvudfrågor inför 1990-talet 327

Sammanfattning14.5 och slutsatser 340



fördelningsfrågorVälfärd och15 343
. 343Inledning15.1 . . . .. . .. . 343Välfárdsbegreppet15.2 .

346Välfárdsutvecklingen15.3 . . .. . . . .. 358formögenhetsfördelningenochInkomst-15.4 . . . . .
367kvinnorfördelningen mellan ochmänJämställdhet och15.5
372inför 1990-taletfrågeställningarFördelningspolitiska15.6
382Sammanfattning och slutsatser15.7 . . .. .

för eko-denSammanfattning och slutsatser16

politikennomiska 385

385Inledningl6.l . . .. . . . 389internationella bakgrunden16.2 Den
391löneutvecklingenPris- och16.3 . .. . . . .. . .
393utvecklingen på 1990-taletochekonomiska tillväxtenDen16.4
396näringslivetiStrukturomvandlingen16.5
399energifrågomaMiljö- och16.6
401offentliga sektornDen16.7
403ekonominiSparandet16.8
405framtidenVälfárden och i16.9 nu
4082000sikte på årPolitik med16.10

jämförelseutfall87 ochAppendix LU 411en-

Långtidsutredningen 1990tillBilagorAppendix 419

Tabeller 421

Diagram 425

Litteratur 429



Inledning1

1.1 Långtidsutredningens syfte och ställning

Långtidsutredningen 1990 har i likhet sina föregångaremed till syfte att ge
underlag for den ekonomiska politikenett och bidra till debatt i ekono-

misk-politiska frågor.
En uppgiftcentral är analysera problem relevanta forär denatt som

ekonominssvenska utveckling för utformningenoch den ekonomiskaav
politiken i olika tidsperspektiv. Långtidsutredningen intealltsåär att
betrakta någon renodlad sannolikaöver den utvecklingensom prognos
eller förplan utifrån vissa kriterier önskvärd utveckling. Avsik-som en en

istället vissaär belysa utvecklingstendenser och avvägningsproblemten att
uppläggningenkan påverka ekonomiskaden politiken.som av

Långtidsutredningen tjänstemannaprodukt. efterär Först remissbe-en
handlingen regeringenbrukar sina ställningstaganden. Detta harange un-
der i särskildaár skett propositioner den ekonomiska politikensenare om
på medellång sikt.

offentligaDe långtidsutredningarna har 40-årig historia.än Denen mer
första utredningen efterpresenterades några år andra världskriget, 1948.
Sedan idess har och med utredning femtondenna långtidsutredning-- -

publicerats.ar
olika utredningarnaDe har givetvis påverkats de problem varitav som

aktuella i tiden utvecklingenoch på det vetenskapliga området. tidigareDe
långtidsutredningarna efterkrigstidenspräglades tilltro till dent.ex. av
ekonomiska politikens möjligheter till detaljeradoch makroekono-en mer
misk planering.

Utvecklingen under de decennierna motiverar förändradsenaste en
inriktning på långtidsutredningarna. Syftet fungera förredskapatt ettsom
indikativ planering framstår inte längre finnsrelevant. Det ocksåsom
anledning skeptisk till värdet de detaljerade utvecklingsbanoratt vara av

tidigare utgjorde långtidsutredningarna. I snabbtmerpartensom av en
föränderlig värld kullkastas de lätt.

Å andra sidan råder det idag enighetbred stabiliseringspolitikatten om
bör bedrivas i medellångt perspektiv, vilket innebär långtidsutred-ett att
ningarna kan lämpligt förunderlag stabiliseringspolitisk diskus-ettvara en
sion. Vidare har i ekonomisk-politiskaden viktdebatten ökad kommiten

läggas vid strukturella i industriländemasproblem ekonomier.att
Detta har i hög grad präglat Långtidsutredningen 1990 och gör denatt

skiljer sig fråndel tidigare långtidsutredningar. Merparten utred-en av
ningen åt beskrivningarägnas och analyser istrukturella problem denav

ekonomin.svenska Ibland har dessa analyser kunnat baseras bilagor tillpå
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kapitel strukturella frågeställ-utredningen. de behandlarNågra av som
förhållandevis fristående och kan Det gällerningar läsasär separat. t.ex.

finansiellaoch marknaderna.kapitlen skattesystemet deom
emellertid huvuduppgift för långtidsutredningar-Fortfarande detär en

makroekonomiska frågeställningar. handlar bådeanalysera Detatt omna
effekterna olika krav ställs på den ekonomis-de samladebelysaatt somav

perspektiv stabiliseringspoli-i och analyserapolitiken längreka attett om
frågor.tiska

långsiktig utrednings- planeringsverksamhet skeromfattande ochEn
olika myndigheter,statliga kommittéväsendet hos kommu-inom det samt

i särskilda eller delom-landsting. arbete regel sektorerDettaoch avserner
ligger oftast vidsamhällsekonomin tyngdpunkten olika sek-ochråden av

in iförhållanden. utvecklingen totalekono-torspecifika I den mån satts ett
gjorts partiellt.i allmänhet endast Motsammanhang har dettamiskt

funktion.långtidsutredningen viktig Långtidsut-fyllerbakgrunddenna en
liggerekonomisk-politiskt dokumentställning centraltredningens ettsom

problemorienteradebild meddäri den sammanhållenfrämst att ger en
olikamakroekonomiska utvecklingen, också del-analyser den men avav

till utformningenekonomin. inbjuder den debatti Därmedproblem om av
politiken.ekonomiskaframtidaden

Arbetsmetod1.2

myndig-material från olikaomfattandeLångtidsutredningen bygger på ett
enskildaforskningsinstitut, organisationer ochutrednings- ochheter, ex-

Ävensärskilda bilagor. upplägg-material iDetta presenterasperter. om
vilari långtidsutredningensamarbete medningen bilagorna skett an-av

respektiveinnehållerfor bedömningar de påför bilagorna och desvaret
författare.

deinomflertal seminarier ordnats medharUnder arbetet experterett
ekonomiska rådet följtanalyserar. Vidare har detutredningenområden

och lämnat synpunkter.arbetet
ekonomiska utvecklingenövergripandedenfinansdepartementet harl

finns i bilagornaproblemanalyser harolika sektor- ochbedömts. De som
for struktu-bildar därutöver underlag deutnyttjats i arbete. Dedetta mer

avsnitten imikroorienterade huvudrapporten.ochrellt-
iLångtidsutredningen 1987 huvudrapporteni koncentrerasLiksom

makroekonomiska utvecklingen, delspå dels denuppmärksamheten ett
detaljerade sifferredovisningarfrågeställningar. skerstrukturella Merantal

i bilagorna.i huvudsak
stabiliseringspoli-tidsperspektiv.olika DeUtredningen behandlar tre

fram till 1995. Analysenperspektiv åritiska problemen etttas avupp
fram till 2000. vissatioårsperioden år Iregelstrukturfrågorna somavser

längremed ännuvarit intresse arbetadessutomfall har det ettattav
till 2025.tidsperspektiv år

karakteriserasskulle kunnalångtidsutredningens kalkylerdelEn somav
följautveckling kan väntasbelyserbetingade De av ensomenprognoser.
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förutsättningarrad förhållanden i omvärlden inhemskaoch den eko-om
nomin den ekonomiska politikens inriktning.samt l denna utredningom
redovisas också antal känslighetsanalyser. Syftetett stort med dessa är att
ringa in tänkbara utfall, identifiera problem och belysa inverkan på den
ekonomiska utvecklingen olika antaganden. En del de beräkningarav av

redovisas har karaktären räkneexempel främst identifi-avseddasom attav
viktiga ekonomiska mekanismer.era

Beräkningarna utförtshar med hjälp ekonomiska simuleringsmodel-av
ler. Samtliga huvudmodeller används i utredningen är Arbetetsom nya.
med förutveckla modeller långtidsutredningsarbetet bedrivsatt numera
vid konjunkturinstitutet i samverkan finansdepartementet.med

beräkningsarbetetI har i huvudsak fyra modeller använts. KOSMOS,
traditionellär konjunkturmodell, ianvänds det stabiliseringspoli-som en

tiska perspektivet. hjälpMed MECMOD, är statisk allmänav som en
jämviktsmodell, studeras hur ekonomin förändras i längre tidsperspek-ett
tiv. I tidsperspektiv används även MAMMA, dynamiskärsamma som en
jämviktsmodell, där hänsyn bl.a. till investerings- och konsumtions-tas att

framåtblickande.besluten är finansiellaDe kalkylema har utförts med
hjälp finansiell modell FIMO samverkat både med KOSMOSav en som
och MECMOD.

Beräkningar för belysa utvecklingen i näringslivet iatt längreett per-
spektiv har gjorts med konjunkturinstitutets och industriverksstatens
modell ISMOD. För belysa den demografiska utvecklingensatt och skatte-

inverkan på sparandet har dynamisksystemets allmän jämviktsmodellen
utvecklad i Förenta utnyttjats Auerbach och Kotlikolf,staterna 1987.

1.3 Innehåll

Denna utredning består kapitel. förstaDe åtta kapitlensextonav ger
bakgrunden förutsättningarnaoch för utredningens makroekonomiska be-
dömningar samtidigt olikade kan läsas fristående analysersom som av
problemområden. Sedan i två kapitel utredningens scenarier ipresenteras
perspektiven 1990- 1995 och 1990-2000. I dessa kapitel utredning-ges

huvudresultat avseende den makroekonomiska utvecklingen. De där-ens
följandepå kapitlen innehåller utförligare analyser vissa för svenskav

ekonomi centrala problemområden.
kapitel diskuterasI 2 förmålen ekonomiskaden politiken och möjlighe-

uppnå dessa. Kapitlet principiellt till sinär karaktärterna att och utgår
ifrånbl. tids forskning ekonomisk politik.a. senare om

Ett syfte med kapitel 3 fastställa förär utgångsläget utredningensatt
Efterkalkyler. ha analyserat den svenska ekonomins utveckling iatt under

första hand 1980-talet iblandoch ha kontrasterat denna delsatt mot
utvecklingen internationellt, idels Sverige tidigare efterkrigstiden,under
preciseras vilka huvudproblem den svenska ekonomin inför.stårsom

kapitelI 4 diskuteras den internationella utvecklingen. Särskild upp-
Östeuropa.märksamhet bl. utvecklingenägnas inom iEG och Avsiktena.

främstär bakgrund för analysen den svenska ekonomin.att ge en av
kapitelI behandlas5 skatterna och samhällsekonomin. Analysen avser



investeringar-sparandetarbetsmarknaden och påeffekterna påbl.a. samt
potentiellaför bedömningama denunderlagdärmedDen"ger ett avna.

kapitelitillväxten
för denförutsättningar vad någraochbakgrundkapitel 61 avserges

ekonomiskaiutveckligen faktoreravgörande såsomlångsiktigainhemska
produktivitet.kapitalbildning ocharbetskraftsutbud,befolkning,
kapitel precise-i Häroffentliga behandlassektornUtvecklingen i den

1990-talet. DärmedFörväntade resurskrav undersektornsbl.a. gesras
utvecklingsbilderna i kapitlen 9 och 10.makroekonomiskaför deunderlag

bl.a. åti ekonomin. Intresse ägnassparandetKapitel 8 behandlar spa-
generationer. Kapitletinkomstfördelningen mellaninverkan pårandets

utveckling i olika sekto-sparandetsbedömningar rörandeinnehåller också
till 2000.fram årrer

ekonomiskascenarier för svenskaolika denkapitel 9 någraI presenteras
stabiliserings-diskuterasdenna bakgrund1995. Motutvecklingen 1990-

funktionssätt.lönebildningensinriktning ochpolitikens
känslig-ochbasscenario för l990-taletinnehållerKapitel 10 ettett par
tillväxtmöjlig och hur dennatillväxtvilken ärhetsanalyser; Frågan är som

utvecklas.ekonomins strukturolika områden; hurfördelas" mellankan
förvän-dennäringslivet påverkassvenskahur detkapitel belysesl 1I av

Viktiga problemområdenutvecklingen.framtida internationellatade som
i EG ochutvecklingenför näringslivetkonsekvensernadiskuteras är av

Östeuropa internationalisering.företagandetssamt
i kapitel 12. I ka-frågeställningar behandlasenergipolitiskaMiljö- och

förekonomi redogörsmiljö ochmellansambandetanalyseras samtpitlet
framti-förutses iförändringarmiljösituationen och denuvarandeden som

ekonomiskadecenniemasför debetydelse närmastesärskildden. Av
miljökravkämkraftens avveckling, dels de skärptautveckling delsär som

ochkoldioxid, kväveinföras bl.a.avseendeinförts kan kommaeller att
svavel.

kapitel meddiskussionen i 10fördjupningKapitel 13 kan avenses som
diskuteras sådanautveckling. Vidareindustristrukturenstyngdpunkten på

utbildningstrategiska faktorer ochstrukturomvandlinglångsiktigför som
kommunikationsområ-ochinfrastrukturen påforskning transport-samt

Även belyses.regionala konsekvenserstrukturomvandlingensdet.
finansielladecenniet det svenskaharUnder det systemetsenaste genom-

beskrivs dennaoch analyserasförändring. kapitel 14Ibetydandegått en
finan-utvecklingslinjer på deframtidadiskuterasVidare någrautveckling.

marknaderna.siella
välfärd kanoch hur denmeddiskuteras vadkapitel 15I menassom

redovis-fördelningsproblem. FörutomvissaVidare behandlasmätas. en
utveckling innehållerförmögenhetsfördelningensinkomst- ochning av

fördelningen mellan män ochjämställdheten ochdiskussionkapitlet aven
fördelnings-diskussion tänkbaraförs någraAvslutningsviskvinnor. omen

1990-ta1et.påproblem
sammanfattninginnehållerkapitelsistaUtredningens sextonde och en

utredningens slutsatser.och



ekonomiskai2 Mål och medel den
politiken

Inledning2.1

ekonomiskaimedel denochdiskussion målförskapitell detta omen
utgångs-ochtill sin karaktär utgörprincipielltKapitletpolitiken. är en

följer.kapitelorienteradeempirisktför depunkt sommer
politiken deekonomiskaförmålen dendiskuterasavsnitt 2.2l som
avsnittet 2.3följande ärdärpåAvsikten med det attvanligen brukar anges.

målen.formuleringentraditionelladiskussion denväcka avomen
stabiliserings-,indelas ischematisktEkonomisk-politiska åtgärder kan

diskuteras struk-2.5avsnitten 2.4 ochfördelningspolitik. Iochstruktur-
riskerna med devalve-Därefter analyserasstabiliseringspolitik.ochtur-
fråga påcentral huri avsnitt 2.6. En ärinflationscyklerrings- och synen

Fördelnings-förändrats.ekonomisk politik harbedrivamöjligheterna att
i kapitel 16.behandlaspolitiken

internationellaspelar denekonomi svenskadenlitenI öppen somen
utveckling-ekonomiskainhemskaför denavgörande rollutvecklingen en

denökarberoendet utlandetavsnitt diskuteras hur2.7I genomaven.
ekonomiskapåverkar denintemationaliseringen hur dettaochfortgående

avsnitt 2.8.sammanfattning iKapitlet avslutas medpolitiken. en

målformuleringentraditonella2.2 Den

till högekonomiska politiken medborgarnasyftarYtterst den att enge
ofta antaloperationaliserasvälfärd. övergripande målDetta ettattgenom

fastekonomisk tillväxt, penningvär-sysselsättning,Full högdelmål anges:
fördelning jämvikt iregional balans ochlevnadsstandarden,de, jämn av

i tidigare långtidsut-ställts bl.a.mål har ocksåbytesbalansen. Dessa upp
ñnansplaner.redningar och

möjligheter till privattillväxthög ekonomisk ökar medborgarnasMed en
i formtjänsteroffentligt produceradekonsumtionkonsumtion liksom av

produktivi-i form ökadförsvar Tillväxtundervisning,sjukvård, etc. avav
produktionen.resursanvändningen iminskamöjligtocksådetgör atttet

konsumtion ochförinte ökadbaraDärmed skapas utrymme av varoren
fritid.för ökadtjänster även t.ex.utan

in-utnyttjas fullt samladeinte deArbetslöshet innebär ut;att resurser
varieran-ochskulle En högdeblir därmed lägre änkomsterna vara.annars

olika ochEftersom priser påtillväxten.inflation ocksåhämmarde varor
och producenter kommakonsumenterolika snabbt kantillgångar anpassas

förväntningar de tolkarfelslagna ellerfatta felaktiga beslut attatt p.g.a.



signalerna från prissystemet fel. Det blir svårare avläsa relativ-attm.a.o.
priser.

Arbetslöshet inflationoch fördelningenpåverkar levnadsstan-även av
Ävendarden. arbetslösa normalt erhåller arbetslöshetsersätt-om personer

ning påverkas deras levnadsstandard i vid mening då utanförde ställs den
ordinarie Inflationen ocksåarbetsmarknaden. påverkar inkomst- och för-
mögenhetsfördelningen på ofta godtyckligt Personersätt. med möjlig-ett
heter skydda sig inflation på ofta strideratt sättmot deett motgynnas som

Ävenpolitiska fördelningsambitionema. målet regional balans hänger
fördelningennära med levnadsstandarden. Levnadsbetingel-samman av

i region kraftigtkan påverkas förändringar inär sker befolk-serna en ex.
nings- och näringsstrukturen.

Bytesbalansen skillnadenutgör mellan inhemskadet sparandet och inve-
steringarna. Eftersom både sparandet investeringarnaoch varierar över
konjunkturcykeln uppstår normalt över- eller underskott i bytesbalansen

konjunkturförlopp.under Det knappastär något samhällsekonomisktett
problem, är resultat hushåll företagoch efterutan ett strävaratt attav

jämnhålla konsumtionsnivå och genomföra planerade investeringaren
oberoende det inhemska sparandet.av

De eller mindre kontinuerliga underskott i bytesbalansenmer som upp-
parallellt med låga investeringar iträtt näringslivet mittensedan på 1970-

inneburittalet, har däremot den svenska ekonomin dragit sigpåatt storen
utlandsskuld. framtidaDet konsumtionsutrymmet begränsas då ränte-av
betalningar till utlandet.

stabilaMålet priser oftarelateras till konkurrenskraften och bytesba-
lansutvecldingen. Försämrad konkurrenskraft leder till de utländskaatt
tillgångarna minskar via försämradoch lönsamhet till kapitalstockenatt

långsammare. blirväxer Dessutom den ekonomiska utvecklingen lätt ryck-
devalveringscyklermed löne- den funnitsdet exempel påtypav som
decennier.under senare

2.3 Ett perspektiv på målenannat

De samhällsekonomiska mål diskuterats varken sidoordnadeärsom ovan
eller oberoende varandra. inteDe är heller i allmänhet direkt relateradeav
till övergripande välfárdsmål. I detta avsnitt diskuteras hurett altema-en
tiv formulering förmålen den ekonomiska politiken skulle kunna ut.av se

ut.kunna se
Konsumtion tjänster fritidoch i vid mening är avgörandeav varor, av

för välfärden.betydelse Med konsumtion då både tjänsterochavses varor
konsumeras privat offentligaoch tjänster utbildning sjuk-ochsom som

vård. Till konsumtionen räknas också sådant utnyttjande miljö-som avEkonomisk politik ur och naturresurser.nationalfönnögen-ett Välfärden inteberor enbart på dagens konsumtion eller förbrukning,diskuterashetsperspektiv
ocksåi Persson,T. och L. framtidaäven på de konsumtionsmöjligheterna.utan En lägre konsumtion

1987E. O. Svensson idag skapar möjligheternormalt till högre konsumtion i framtiden. högEnii Norsk økonomioch
konsumtion finansieras med upplåning iforandring 1988. utlandet ellersom genom en
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kraftig förslitning realkapitalet miljön kan ieller resultera lägre kon-av
sumtionsmöjligheter i framtiden.

för långsiktigt perspektivtalar bör läggasDetta påatt ettresonemang
ekonomiska politiken. kriterium framgångsrikden Ett på ekonomisken

konsumtionsmöjlighetemapolitik skulle kunna hur utvecklas på långvara
sikt. ekonomiska politiken utifrånDen skulle därmed kunna analyseras

nationalförmögenheten.dess påverkan på
Nationalfdrmögenheten definieras framtidakan dagens värde allsom av

konsumtion. framtida konsumtionsmöjlighetemaDe beroendeär av:
realkapital form infrastruktur,tillgången i maskiner ochpå byggna-av-

der,
i form varaktigatillgången kapital i hushållssektom konsumtions-på av-

varor,
form arbetskraftenskapitalet idet mänskliga storlek, kunskap, hälso-av-

tillstånd, sociala institutioner etc.,
fordringar skulder till utlandet,på eller-
tillgången miljöns tillståndoch bl.a. beroendepå ärnaturresurser som-

föroreningsgraden.av
olika avkastning olika realkapitalDe komponenterna på ochsätt;ger

mänskligt kapital möjligheter till produktion tjäns-bl.a. ochger av varor
Utlandstillgångama ränteintäkter och andra kapitalinkomster,ter. ger

finansieratill import tjänster.kan användas och Naturre-attsom av varor
rekreationsmöjlighetermiljön eller avkastning vid utvin-och gersurserna

ning exempelvis avverkning skog.av
förbrukning nationalförmögenheten möjlig-konsumtion ellerDen som

vidare definierad konsumtion registreras i natio-alltså dengör är än som
Utnyttjande miljön ingårnalräkenskapema. eller uttag naturresurserav av

ofullständigt i de nationalräkenskapema.på sätt nuvarandeettt.ex.
ekonomisk tillväxt för ekonomiskaKritiken hög mål denmot etten som

politiken kritik alltförskulle kunna tolkas snävt sättmot ett attsom en
Nationalförmögenhetsbegreppet defmitionsmässigttillväxten.mäta tar

till resursförbrukning följerdenhänsyn även typ t.ex.av som av en
försämrad miljö människors hälsa.och

nationalförrnögenhetsbegreppet fokuseras intresset till bestånds-Med
realkapitalstockar, fordringarna tillståndetpå utlandet ellerstorheter som

i inte till utfallet för flödesvariablermiljön och enbart bytesbalansensom
inkomstfördelningsmålenvisst egentligen inteår. Det är enbartett som

målformulering nationalfönnögenhetstenner.kan inom irymmas en
perspektiv fördelnings-arbetslöshet kan detta betraktasLåg ettsomur

fördelningen i vidpolitiskt mål. Det gäller bemärkelse mellan de harsom
Särskilt problematiskt iarbete och de arbetslösa. dettaärsom samman-

lång tid den långtids-hang arbetslösa underär ärom samma personer s.
arbetslösheten särskilt i vissaarbetslösheten eller är stor grupperom

invandrare eller delar landet.ungdomar, etc. av
till nationalförmögenheteni relation inte balans i utrikeshandelnSett är

meningsfullt utvecklingi sig. Bytesbalanssaldots påverkar visserli-målett
nationalförmögen-storleken de utländska tillgångarna och därmedpågen

given för samtidigt för-heten, viss bana bytesbalansen kan varamen en
mindre förmånlig tillväxt inhemskaknippad eller detmed mer aven
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uttryckt bytesbalansens saldo enbartrealkapitalet. Annorlunda utgör en
för framtidaspelar roll dedet hela sparandetdel sparandet och är somav

konsumtionsmöjligheterna.
ekonomiska politikenkonkretion perspektiv på denåt detFör att somge

scenarier.jämförs i diagram 2.1 olika Deti avsnitt tvådiskuterats detta
iutveckling investeringarna ökar. I det andra ökarförsta illustrerar dären

konsumtionenstället

Diagram 2.1a Sparande, investeringar Sparande, investeringarDiagram 2.lb
investeringsök-och bytesbalans vid vid konsumtions-bytesbalansochen en

ning ökning
Procent BNP Procent BNPov av

3. .........................................

22-------- --2------------------------------------------------

21 -

20-

19-

1B-

17" B -3fesbolansB fasbqhns """"""""""""""""

16 -4.. . . . .. . . .1990 1990 1995 20001995 2000

simuleringen investeringarna till följdI öka produktivitetsupp-Anm.: antas av en
1990-2000.gång Uppgången i början perioden. Konsumtionsökningenär störst på
följa transfereringsökning år 1993 sedansuccessivtavvecklas framantas av en som

till 2000.år
visas investeringarPå vänsterskalan och och visassparande på högerskalan bytes-

balansen.

Källa: Metoder. modeller och beräkningar, bilaga till Långtidsutredningenl 1990,
Finansdepartementet1990.

i utlandstill-scenarierna underskott bytesbalansen;båda uppstårI ett
första fallet°/o fram till 2000. detfaller drygt 15 BNP år lmedgångarna av

följerinvesteringsuppgången lägre sparandepå och detberor det som av
möjlig tillväxtenkonsumtion blir ökar. l det andranärden högre som

ifallet parallell nedgång både sparandet och bytesbalansen.sker en
utlandstillgångama i fallet med högre investering-minskadeDe uppvägs

Efter kapitaltillgångamai realkapitaltillgångama. 10 årtillväxt ärar av en
konsumtionsuppgång. Nationalförrnö-i scenariot3 % medhögre än enca
i fallet investeringsuppgång.blir därför medgenheten år 2000 högre en2Den modellenanvända

alternativa ekonomiska politikensfördel på denmed detta sättEn att sesimuleringsresultatenoch
utförligareredovisas i bi- Medtydliggör hur vissa målen hänger dennadetmål är att av samman.

till Långtidsutred-laga l långsiktigt perspektivblir naturligt anlägga pådet också att ettansats merningen Finansdeparte-
ekonomiska politiken.den1990.mentet,
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Samtidigt inte möjligtdet direktär storleken nationalförrnö-mäta påatt
åtminstonegenheten inte i vidareden bemärkelse här har använtssom-

miljö-när och inkluderats.har finnsDärmed riskt.ex. naturresursema en
för nationalförmögenhetsresonemang fårpå lösa motiveragrunderatt ett
mindre välbetänkta åtgärder. För många praktiska syften därförär det
motiverat definitionmed frånsnävare nationalräkenskaper-utgåren som
na.

Det perspektiv här har anlagts har fåttändå påverka ianalysensom en
del de kommande kapitlen. När den övergripande ekonomiska politi-av
ken diskuteras i kapitel 9 och 10 riktas uppmärksamhet det totalamotmer
sparandet i ekonomin vad varit falletän har i långtidsutred-som senare
ningar. Vidare förs i inledningen kapitel diskussion12 miljöpoli-av en om
tiken sin utgångspunkt i nationalförmögenhetsbegreppet.tarsom

Strukturpolitik2.4

med-1970- och l980-talen harmakroekonomiska stömingama underDe
fokuskommit istrukturfrågor olika slag har änekonomiskafört att merav

tilllösas snabbare ochhade kunnatuppstodtidigare. De obalanser som
industriländemas ekonomieranpassningsfönnågan ilägre kostnader om

Åtgärder ekonomii tvåeffektiviteten ärför påverkavarit större. att aven
respektivefunktionssättförbättrar marknadensolika slag, sådana som

inte till demarknadsekonomin den ledernärkompletterarsådana som
lösningarna.samhällsekonomiskt bästa

har också ökad uppmärksamhet åt strukturel-Under år ägnatssenare en
varit följd politiska ingrepp i ekonomin.problem Inte sällansom en av

syftandestrukturpolitik avregleringar till tillhar handlat etc. attom
fungerande politik bedrivits nämli-stånd marknader. harbättre Den som

försämrat anpassningsförmågan i industriländemaspå del områdengen en
ekonomier.

sikt ekonomins tillväxt arbetskraft,På lång bestäms bl.a. utbudetav av
förkapitalbildningen hur väl utnyttjas produktiv verksam-och resurserna

i ekonomin förhet. väsentlig betydelse de motiv olika aktörer harAv är att
sig samhällsekonomiskt institutionella förhållan-bete på önskvärt sätt.ett

förregleringar resursanvändningen.den, lagar och har betydelsestor
för funktionssätt.skattesystemet avgörande roll ekonominsspelar en

företags individers olika vis.Det påverkar både och beteende på många Av
särskild i varit etfekterna hushållensbetydelse debatten har på arbets-

viktiga eñektema kapitalbildning-kraftsutbud. Minst lika sannolikt påär
investeringamas fördelning produktivitetsutvecklingen, kapitelochen, se

förbättra ekonomins förmågaStrukturåtgärder syftar bl.a. till såatt att
möjligt sig till förutsättningar.snabbt I den svenskasom anpassa nya

processerekonomin utnyttjas marknader, dels administrativa inomdels
offentliga för fördela väsentligtsektorn Detden ärt.ex. att attresurser.

mekanismer fungerarbåda dessa bra.
fungerande marknad prisbildningen tillPå väl leder att resursan-en

elfektiv. priser bildas fattar enskildavändningen blir basis dePå somav
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till tillgängligaindivider företag beslut leder deoch sammantaget attsom
möjligautnyttjas på bästa sätt.resurserna

ideala situationpåpekas denna vanligenbehöver dock knappastDet att
beskrivning verkligheten. avvika frånMarknader kaninte korrektär aven

Ändåi perfektaperfekta konkurrensmarknader många avseenden. denär
effektivitetenreferensram för ochbra åtgärder ökamarknaden när atten

Åtgärder för förbättra olikaekonomindynamiken i skall analyseras. att
faktonnarknaderfunktionssätt, det gäller såväl ochmarknaders som varu-

fundamentala inslag iblir med detta struk-tjänstemarknader, synsätt en
turpolitik.

avgörandeEkonomisk integration med omvärlden påverkar på sättett
internationella ekonomiskaeffektivitet. utby-ekonomins och Detstruktur

möjligheter till specialiseringi sig konkurrens, Inte-innebär ökad etc.tet
den inhemska struk-också påskynda och underlättagrationsprocessen kan

turpolitiken.
främst främja inteNäringspolitiken inriktas och hämma välbör på att

för näringslivsstimuleran-fungerande marknader. talar generelltDet att en
föras politik inriktad stödja vissapolitik bör påde än attsnarare en

möjligtföretag. Erfarenhetsmässigt det intebranscher, produkter eller är
administrativvinnare via byråkratisk eller"plockaatt ut en process.

framtida teknologi, marknader och konkurrenterKunskapen är nor-om
aktörerna på marknaden.malt hosstörst

viktig. teknologiskablir konkurrenspolitikensammanhang DenI detta
skalfördelar inom produktionsområdenmångautvecklingen med ökade-

marknadsdominans för fåtaltill producenter. Dessatenderar leda ettatt-
ägarkoncentration Konkurrenspåskyndas ökadtendenser kan etc.av en

ifrån tillräcklig.därför viktig, långt alltid I mångafrån utlandet är men
företag produktionen i världendominerar fåtal idag ocksåbranscher ett

helhet.som
priserna inte förmårmarknadsmekanismen motiveradei närIngrepp är

till iupphovfånga kostnader verksamhetalla de t.ex.att som en ger
elfekter. Snedvridningar prismeka-samband med s.k. gör attexterna som

informationsbärare kannismen inte fungerar grundläggande motver-som
beaktas. minstavgifter alla relevanta kostnader Intekas med gör attsom

framkomlig förmiljöpolitiken förefaller kunnainom detta väg attvara en
resursanvändningen.effektiviteten iöka

offentliga utbild-finnas goda för insatser påockså skälDet kan t.ex.
investeringar i infra-forskningsområdena liksom det gällernings- och när

för kommunikationer. Rena marknadslös-ochstruktur transportert.ex.
medföra alltför investerings-lågningar dessa områden tenderarpå att en

aktivitetsnivå. sammanhänger med samhället helhet kanoch Det att som
företagmöjligt för enskildavinster insatserna det ochän ärgöra större av

sig.individer tillgodogöraatt
produktion konsumtionekonomin del ochsvenska skerI den stor aven

Åtgärder syftar till förbättraoffentliga ekono-inom den sektorn. attsom
därför omfatta ekonomin.funktionssätt också denna del Enmins måste av

för fortsatt offentligt decentraliseramöjlighet inom ägandeär ettatt ramen
förmål olika utvecklaproduktionen klara verksamheteroch sätta samt
finnsstyrformer. först operationaliserbara mål detnär detDet är somnya
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utvärderingskriterier och analy-styrinstrument,möjligt utforma attär att
möjlig-meningsfullt Eneffektivitet sätt.påverksamhetens ett annansera

offentliga sek-inomtillåta denutsträckning konkurrensi ökadhet är att
tillåta priva-möjlighetYtterligare ärolika producenter.mellan atttorn en

finan-varandrakonkurrera med ävenoffentliga producenteroch att omta
offentlig.sieringen är

Även ekonominsi gradtransfereringama påverkar högoffentligade
själva syftet medeffekter önskade,dessafunktionssätt. Ibland är t.o.m.

effekternegativa påemellertid betydandetransfereringen. Ibland har de
sjukförsäkringens ochexempel på det ärresursanvändningen. Ett senare

arbetsgivarnakonstruktion görnuvarandeförtidspensionernas attsom
samtidigt anställ-arbetsmiljöer, desinaför förbättramotivsaknar att som

arbetar.dede hemmatjänar lika mycket ärda som omom
påverkarpolitiska åtgärder,Avslutningsvis betonas mångabör att som

Även falli dessafördelningspolitiska skäl. ärinförtseffektiviteten, har av
möjligtmotiverad. Deteffektivitet äråtgärdemassjälvfallet analys aven
tilleffekt kunna uppnåsfördelningspolitiska skullemotsvarande enatt

fördelningspolitiskaframhållaSamtidigt detkostnad. är värtlägre attatt
i ekonomin vadeffektiviteteneffekter påpositivainsatser kan ha som-

Landsorganisationen, 1984. Exem-rättvisanproduktivakallats denhar
och lågjämn lönestrukturbådebetydelsedenpel på detta är enensom

strukturförändringar.motståndetför minskaarbetslöshet kan ha motatt

Stabiliseringspolitik2.5

stabiliseringspolitikenmedProblem

ekonomis-detfinns tankeningripandenstabiliseringspolitiska attBakom
produktions-stabilitet iönskvärdsig själv skaparinteka systemet enav

stabilise-bedrivabör dåkan ochsysselsättningsutvecklingen. Statenoch
inflation.ellerarbetslöshetperioderförhindrasyfteringspolitik i att av

stabiliseringspolitikens möj-tilltilltron1950- och l960-talenUnder var
dennaerfarenheterna under 1970-talet harbakgrundligheter Motstor. av

bedrivasvårigheterna medtillförsikt rubbats. Kunskaperna att enom
politik ökat. Annorlunda uttryckt harefterfrågestyrande harkontracyklisk

ökatfinns i kunskapernabristerinsiktema de somom
utforma ekonomiskförenade medde problemNågra är attsomav

traditionella keynesianskatid.varit kända längre Denpolitik välhar en
för ekonomi. Mångahuvudsakligen utformad slutenäransatsen aven

Översikter3 denförtillämpligadärför välkan mycketi sådan analysslutsatserna av mo-varaen forskningenderna på det-det gällerför skull det närekonomin, denden globala attutan att vara område finnsta exempel-
ekonomi till dettaekonomiska politiken i litenutforma öppenden vis i Calmfors, L. 1989,en - Fischer, 1988, Pers-finns skäl återkomma.det att M. 1989, Persson,son,identifieratiddet närmedproblem hängerEtt attatt tarannat samman T. 1989 och Svensson,

L. E. O. 1989.
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ekonomisk-politiska insatser behöver in. De prognosinstrumentsättas
finns tillgängliga intehar heller tillförlitlighetden med säker-attsom man
i förväg motiverathet kan det förändringsäga när är med i denen

ekonomiska politiken.
tid genomföra förändringar.Det också Penningpolitiska åtgärdertar att

fördel.har här utformasDe kan och genomföras med relativt korten
tidsfördröjning, fmanspolitiskamedan åtgärder regel längre tidtar attsom

till stånd. Finanspolitiska ingrepp måste normalt läggas proposi-som
tioner i riksdagen och intekan sedan heller tillämpas omedelbart. Ekono-
misk-politiska inteåtgärder har heller omedelbart genomslag på ekono-ett
min. efter viss fördröjningFörst effekterna ut.en mognar

efTektema stabiliseringspolitikDessutom är osäkra. En temporärav
exempelvis effekteråtgärd har begränsade på hushållens samlade tillgångar

behöver inte fåoch därmed något konsumtionsbeslu-större genomslag på
Hushållen jämna sin konsumtionkan tiden via kreditmarkna-överten. ut
Därför förväntningarnaden. spelar framtidaden politikens utform-om

ning viktig roll det gäller effekter.när bedöma dessatten
till mittenFram 1970-talet konjunkturrnönstretdet normala högav var

inflation ioch låg arbetslöshet högkonjunkturer och i lågkonjunk-tvärtom
vilket illustreras Phillipssambandet.det s.k. Vid oljekrisema iturer av

mitten och 1970-taletslutet bröts detta inflationmönster; och arbetslös-av
samtidigt.ökade Stömingenhet kom denna från utbudssidan.gång Tradi-

tionella stabiliseringpolitiska medel hade då klara begränsningar. Två pro-
inflationblem, arbetslöshet och uppstår samtidigt intekan lösas medsom

efterfrågestyming.medel,ett
förväntningarAllmänhetens ekonomiskaden politikens utformningom

förändra tidigare stabilakan beteendemönster.även För exempel:att ettta
Om regering försöker utnyttja Phillipssambandet inflationmellan ochen
arbetslöshet efteroch åstadkommasträvar mycket lågatt permanenten

finnsarbetslöshet, risk sambandet inflationmellan och arbetslöshetatt
inflationen fartändras, så och successivt blir allt högreatt tar attutan
förarbetslösheten skull blir lägre.den

Kortsiktiga vidtas iåtgärder stabiliserande syfte kan ocksåsom nega-
effektertiva långsiktiga ekonomins funktionssättpå möjligheternaoch att

i framtiden uppnå balanserad utveckling; de växande budgetunderskot-en
under slutet 1970-talet tydligtär exempel på detta.ten ettav

Lärdomarna decenniernasde stabiliseringspolitik alltsåsenaste ärav
negativa i meningenden de medel traditionelltsnarast att ansettssom

flesta stabiliseringspolitiskakunna lösa de problem visat sig fungera sämre
eller på Därför möjligheternasätt än väntat. måste bedrivaett annat att en
ekonomisk politik oftamed återkommande "finjusteringar för dämpaatt
ekonomiska störningar betraktas begränsade.som

Samtidigt måste beslut påverkar det stabiliseringspolitiska läget isom
ekonomin fattas. Regering och riksdag har offentligabesluta utgif-att om

inkomster. Riksbankenoch intekan undgå beslut påverkarter att ta som
penningmängd, ochräntor växelkurs. Dessa beslut fattasbör då i ett
medelsiktigt perspektiv, vilket inte hindrar justeringar blikan nödvän-att
diga alltför avvikelser från den utstakade kursen uppstår.storaom
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växelkurspolitikfastEn

stabiliseringspolitiken full sysselsättning ochför ärviktigaste målen ettDe
kapacitetsutnyttjandeuppgiften hålla högtfast penningvärde är ettatt-

Efterfrågestyrandeprisstegringar. åtgär-iigenom snabbadet slårattutan
långsiktigt arbets-för skapa lägreemellertid inte användasder kan att en

bidrarinflationstakt. dåDeförenlig med konstantlöshet den ärän ensom
struktur-inflationsspiral. kan och börigång Däremottillbara sättaatt en
möjligt.bli lågför skall såarbetslöshetenpolitiska insatser göras att som

i strävandena bekämpaavgörande rollPenningpolitiken spelar atten
ekonomiliten deniRegering/riksbank kan öppeninflationen. somen

exempelvis penning-penningpolitiken,förmålanvändasvenska bara ett
utrikeshandelsberoendelitenväxelkursen. Förellermängden, räntan en

medförlämplig målvariabel. Denfast växelkursekonomi attär enen
sig till den i omvärlden.räntenivån tvingasinflationstakten och anpassa

första hand inriktas på upprätt-penningpolitiken iOberoende attav om
trovärdigpolitikenfrågan ärellerfast växelkurs är storhålla avomen

andra bety-ellerutfall. arbetsmarknadensOmbetydelse för dess parter,
bereddastatsmakternaekonomin, med äri räknaraktörer attdande att ge
politik förexpansivbedrivainflationsbekämpningen och attmerenupp
beteende. Dedetta prägla derassysselsättningen kommerupprätthålla att

därmedinflationen skulle bli högre ochsigförväntas betekan då som om
inflationstakt.till justfaktiskt bidra högresitt agerande engenom

pris-inhemska ochför dehurfasta växelkursen gränssätterDen storaen
produktion syssel-ochigenom påbli det slårlöneökningama kan utan att

ligga fast det svårt någonskulle ärväxelkursensättning. Om inte att se
löne-lönespiraler. skulle dåDetpris-, löne- ellermekanism för bromsaatt

inflationsförlopp.explosivarisk förfinnas en
i lägenfast allasjälvklart växelkursemellertid inte alldelesDet är att en

trögrörliga. Ompriser löneroch ärpolitiken. beror påDetden bästaär att
ekonomibalansrubbningar i kan detinträffar kraftiga realadet varaen

anpassningen skelåtajustera växelkursen änmindre kostsamt attatt
arbetslös-kapacitetsutnyttjande och högperiod med lågtlängregenom en

förändringnämligenmöjliggörpriser stelaoch ärhet. Då löner en av
reala växelkursen växelkursenanpassning densnabbväxelkursen aven

prisnivå. Devalve-utländskinhemsk ochför skillnader mellanjusterad
anpassning ijustmöjliggjorde sådan1980-taleti början påringarna etten

kapitelbalansrubbningar,fundamentalaekonomin drabbatsläge där seav

trovärdighetochväxelkursFast

inflationen. Närförförs bekämpafast alltsåväxelkursPolitiken med atten
möjliginte påinflation omvärldenfast blir högre änväxelkursen är en

effekten påväxelkurspolitiken skall den önskadesikt. Förlängre att
trovärdig. Allmänhe-väsentligt denlöneutveeklingen det ärpris- och är att

motiverakanpolitiken inte Detöverges.övertygadmåste attten omvara
bindning kan skapasbindning En sådantill växelkursmålet.formnågon av

flera olika sätt.på



Ett självklart sätt låta bliär devalvera i läge när konkurrens-att att ett
kraften försämras ioch stället låta anpassningen ske via fallande efterfrå-

och hög arbetslöshet. Det är emellertid kostsamt byggasättettgan att upp
förtroendekapital, visa inte faller för frestelsenett föratt att attman

tillfälliga popularitetsvinster inflationsbekämpningen. Eftersomge upp
denna förenadväg är med avsevärda samhällsekonomiska kostnader är
det naturligtvis önskvärt uppnå trovärdighet påatt sätt.annat

faktumDet fria kapitalrörelser tillåts kan betraktasatt sättett attnu som
förtroende förskapa politiken. Valutaregleringar behövs nämligen endast

ekonomiskaden politiken inte förenligär med den fasta växelkursen.om
Om den ekonomiska politiken förs på förväntningarskaparsättett som

förändrad valutakurs så valutatlöden.uppstår En regering frivil-om som
ligt avhänder sig valutareglering därmed signal politikenatten ger en om

förhåller granskning internationelladen kapitalmarknaden. På dettaen av
kan trovärdigheten försätt den fasta växelkursen öka när valutareglering-

avskaffas.en
Det ocksåär bakgrund behovet bindningar framförtsdet harmot av av

förslag införa restriktioner på de ekonomisk-politiska beslutattom som
statsmakterna har möjlighet fatta. Beslutet under 1989 införaatt att en
längre mandatperiod för riksbankschefen inteoch låta mandatperiodenatt
sammanfalla valperiodernamed innebär riksbankschefen blir obe-att mer
roende regeringen. Det kan sätt stärka trovärdigheten förett attav vara
penningpolitiken.

Ytterligare bindning sigär ansluta till internationellttyp att etten av
valutasamarbete. l debatten har med detta syfte förargumenterats en
anslutning till EMS. Tanken trovärdigheten förär växelkurspolitikenatt

eftersomdå skulle öka inomländerna inteEMS ensidigt justerakan sin
växelkurs samtycke från övriga medlemsländer.utan

mellan finans- och penningpolitikAvvägningen

politikNär fast tillämpasmed växelkurs blir penningpolitikens uppgiften
i huvudsak skapa förtroende för växelkursen. innebärDet penning-att att
politiken i begränsad utsträckning kan föranvändas den inhems-att styra
ka efterfrågan. fårDet konsekvenser för finanspolitiken.

Efterfrågestyrning imåste huvudsak fmanspolitiskaske med medel. En
alltför finanspolitik kan i liten utsträckning kompenseras medsvag en

penningpolitik. Finanspolitiken måste också bedrivas så denstramare att
sikt konsistent fastpå med växelkurs. alltförär En expansiv politik kanen

förväntningarskapa penningpolitiken i framtid kommeratt attom en
läggas om.

Finanspolitiken har alltså i detta sammanhang uppgift. efterfrå-Nären
tydligt avviker frångeläget det önskade omläggning politikenär en av

motiverad. Detta gäller särskilt bakgrund decenniemasdemot senasteav
erfarenheter i del OECD-länder. nämligenDe tyder på det kanatten vara
förenat med mycket kostnader sig inflationlägen där högstora att ta ur en
eller arbetslöshet har permanentats.

finanspolitikenNär läggs måste hänsyn till skatternas negativatasupp
effekter på resursanvändningen. högt förenatEtt skattetryck är med sam-
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hällsekonomiska kostnader. denna bakgrund riksdagen sigMot har uttalat
for inte ytterligare.skattetrycket bör ökaatt

visar också mellan strukturpolitik stabiliserings-Det gränserna ochatt
Åtgärderpolitik inte alltid tydliga.så rörande avtalsförhandlingar-är t.ex.

uppläggning offentliga omfattning funge-eller den sektorns och sätt attnas
kan både ha strukturella stabiliseringspolitiskaoch konsekvenser.ra
Möjligheterna finanspolitikbedriva förekomstenpåverkas ävenatt av

organisationer intressekonflikter.starka och Politiken inte bedrivaskanav
organisationerallmänhet och endast reagerade automatiskt påsom om

den förda politiken. iblandHänsyn måste också till komplicerade spel-tas
förhandlingssituationer.eller ytterligare uppgiftKanske kan härman se en

för finansminister; i kraft information fungera koordina-atten av som en
i förhandlingsspelet Persson, 1989.tor

2.6 Devalverings- inflationscykleroch

varit iPris- och löneökningstakten har under de 15 åren högre änsenaste
för näringsliv viktiga i längden intede svenskt konkurrentländerna. Det är

förenligt fast växelkurs.med en
fram-förutsättning för devalvering skall kunna betraktasEn att somen

konkurrenskraftssynpunkt inhemskagångsrik de kostnadernaär attur
efter devalveringen inte kostnaderna i omvärl-åren ökar så mycket änmer

finns ingadevalveringen omintetgörs. lång sikt det dock skälden På attatt
offensiv gjordesförvänta sig devalvering det slag 1982 skallatt av somen

effekter relativa fråganbestående på de kostnaderna. Den avgörande är
emellertid anpassning i och vadhur många år denna anspråktar som

ekonomisktiden strukturen i ekonomin. Medunder sker med stramen
anpassningsperioden förlängas.politik kunnabör

anpassningsperioden effekter konkurrenskraft ochUnder uppstår på
för expansionlönsamhetsnivå. Devalveringen skapar denutrymme en av

Ävennäringslivet. effekterna deval-konkurrensutsatta delen av om av en
effektervering sikt övergående kan därmed bestående och önskvärdapå är

resursfördelningen i ekonomin.uppstå på
underliggande alltför inflationen, fram devalve-Om höga drevden som

ringen, blir bestående, småningom kostnads- och lön-kommer så en ny
devalvering alltid innebär inflationsimpuls isamhetskris. Genom att en en

för insats-form importpriser ökade kostnader importeradeökade ochav
devalvering.innehåller frö till Dessutom kan kost-den ett en nyvaror

stiga via löneökningar kompensation för snabbarenadstrycket högre som
efterfrågetryck. riskerarprisstegringar grund högreeller på Detett attav

pris- devalveringsspiral, i praktiken innebärochutvecklas löne-, somen
fast stegvis rörlig.växelkursen inte längre äratt utan

samhällsekonomiska följer spiralkostnader med sådanDe som en upp-
produktionsapparaten slås perioder medstår delar underatt utgenom av

produktionen alltförvinster. Tänkbart också expanderarpressade är att
flyttas produktivi-långsamt till verksamhet med lägreoch överatt resurser

Efter devalvering, förbättras,vinstläget åter expanderar denärtet. en
verksamheternas bekostnad.konkurrensutsatta sektorerna på de skyddade



Omflyttningar under relativt korta perioder medför emellertidav resurser
kostnader.stora

Den högre osäkerhet förknippadär med upprepade devalveringarsom
tidsmässiga placering inte förutsägbaradessutom fårärvars en- -

hämmande inverkan investeringarna.på Kapitalstocken därmedväxer
långsammare. blirI slutänden resultatet ekonomisk tillväxt,lägre vilketen

sikt minskar förpå privat offentligbåde och konsumtion.utrymmet
Slutsatsen politik stegvis rörligaär med växelkurser det slagatt en av

rådde under delen 1970-talet börjanoch 1980-talet intepåsom senare av
bra alternativ. fastär Förutom växelkurspolitik skapar de bästaett att en

förutsättningarna för inflationstaktåstadkomma låg möjliggör denatt en
ekonomiskockså högre tillväxt.en

ekonomiska2.7 Utlandsberoendet och den politiken

Ökad internationalisering

efterkrigstiden intemationaliseringenUnder hela har ökat. Marknaderna
för tjänster, arbetskraft kapital i olikaoch länder har successivtvaror,
integrerats. utveckling möjligheter till välfárdsvinster,Denna ger men

samtidigt förbegränsar självständig ekonomisk politik ochutrymmet en
medförakan ökad sårbarhet.en

handeln i finnsDen ökade speglas högre och importandelar. Detexport-
flera utveckling.orsaker till denna internationellaMerparten de han-av
delshindren, speciellt för har successivt avvecklats efter andravaror,
världskriget samtidigt kommunikationskostnademaochtransport-som

Ökadeblivit inkomster efterfråganhar lägre. leder också i allmänhet till att
diversifieras. litet land möjligheter tillEtt har små låga kostnaderatt svara
för specialisering därfördetta utbud. mellan länder leder till denatt
internationella handeln tenderar öka.att

Även blir internationaliserade.arbetsmarknaderna alltmer vissaFör
kategorier, särskilt väl utbildad eller specialiserad arbetskraft, arbets-är
marknaden internationell.sedan länge Den pågående EG-integrationen
syftar till skapa arbetsmarknad för hela EG-området.att en gemensam

finns friInom Norden redan arbetsmarknad. har periodvis medförtDeten
betydande migration finländare till frittSverige. Ett handelsut-t.ex.en av

medförbyte i sig löner vinster utjämnasoch tenderar mellan länder.att att
Ökad rörlighet förstärkerpå arbetsmarknaden dessa tendenser.

Satsningama forskning utvecklingpå och för företags-kostnadernasamt
ledning i vid bemärkelse tid.har ökat under Genom spridaattsenare

försäljningproduktion och investera iöver och andra ländergränserna har
blivit möjligt utnyttja stordriftsfördelar.det Forskning, utveckling ochatt

företagsledning inte geografisktheller bundna i utsträckningär samma
fasta kostnader.andrasom

svenska storföretagMånga också redan så på hemmamarknadenär stora
ytterligare expansion tillgångkräver till marknader utomlands. Detatt en

stimulerat utlokalisering produktionen. möjligheter-har Dessutom harav
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ifördela olika i produktionsprocessen mellan länder ökat taktledattna
förkostnadermed lägre transporter.

tillerbjuder investeringsmöjligheter tenderar draland godaEtt attsom
sig kapital bekostnad andra länder. Det den lönsamhetpå gör att somav

för tillfredställande investeringsnivå ikrävs upprätthålla ökad ut-att en
sträckning i omvärlden.bestäms

kapitalets internationella rörlighet kontinuer-finansiella har ökatDet
valutaregleringen i Sverige avskaffades iligt. återstående delarna alltDe av

dessför-väsentligt juli 1989. Effektiviteten i valutaregleringen hadeden l
finans-innan successivt urholkats. transaktionskostnaderna deDe låga på

kapitalflödeniella medför vidare priser och mycketmarknaderna att
förändrade förutsättningar. Vid fastatill växelkursersnabbt re-anpassas

samvariation räntenivåema i olikai hög grad mellansulterar detta en av
länder.

för politikenBegränsningar

internatio-stabiliseringspolitiken denförkonsekvensernaTidigare har av
svenskaeftersom denkonstateradesdiskuterats. Dåintegrationen attnella
inhems-världsekonomin denkommertillförhållandeliten iekonomin är

utomlands.till del bestämmasräntenivåninflationstakten och attka stor
litteraturenekonomiskai denvadinnebördeni själva verketDet är somav

ekonomi.litenför öppenkallasbrukar en
medför dettjänsteproduktioneni ochökade konkurrensen attDen varu-

fastinflationen i andra länder. Näravvika ifrånallt svårareär att en
fullainflationstakt sikt denpåväxelkurspolitik bedrivs hotar högreen

Sverige frånErfarenheter från både ochsysselsättningen och tillväxten.
stabili-inhemskaexpansiv inriktning på denvisarandra länder att en mer

till försämrad konkur-tenderar ledaseringspolitiken i omvärldenän att
renskraft.

fullupprätthålla syssel-möjligheternaibland gällandeDet görs attatt
omvärlden.integration medförsvåras ökadi ekonominsättning av en

i farhågor.ligger inte mycket dessastabiliseringspolitisk synpunkt detFrån
väsentligti denekonomin allti svenska avgörsSysselsättningsnivån den av

i första hand krävsfunktionssätt. Vad ärekonominssvenska attsom
inflation förenlig medfungerar väl låg ärsåarbetsmarknaden ettatt en

efterfrågeläge.högt
Även intemationaliseringen.i hög gradstrukturpolitiken påverkas av

ekonominingrepp i svårare upprätt-administrativa ärochReglerande att
för internationella avtal ochföremål överens-åtgärdersådana ärhålla när

minskaförhandlingarna gräns-Exempel på detta ärkommelser. attom
flygtrafi-utveckling sker påochför jordbruksprodukter denskydden som

område.kens
restriktioner förintemationaliseringen innebär ocksåtilltagandeDen

tydligt detta omsätt-utformas. exempel på ärEttkanhur skattesystemet
handelnmedfört delarpenningmarknaden, harningsskatten på att avsom

genomgripande skat-lägre skattesatser. Denförlagts till länder medandra
blirinnebär svenska skattesystemetinletts i dettereform har år attsom
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likt det i omvärlden. Fortfarande emellertid skattesatserär mångamer
högre i flertalet konkurrentländer.än

miljöpolitiken finnsInom tydligt beroende omvärlden; miljöpro-ett av
blemen i utsträckning globala. iär Utsläpp land får återverkningarstor ett

livskvalitetenpå i andra länder.även Det inhemskagör miljöåtgärderatt
kan begränsad effekt de inte samordnas med liknande iåtgärderen om
andra länder.

Ökat beroende högre välfärdmen
integrationen följer välfárdsvinster. Speci-internationellaMed den stora

i komparativa fördelaralisering enlighet med medger störrepermanenten
vid givna tjänsteutbudet blir varieratproduktion Varu- ochresurser. mer

produktionskostnader priser stordrifts-och och kan sänkas bl.a. attgenom
fördelar i utnyttjas blirhögre grad kan och konkurrensen hårdare.att

inhemska ekonominI den kan störningar uppstå. Det kan handla alltom
från missväxt till konjunktursvängningar.normala Genom intematio-mer

ekonomisktnellt utbyte och samarbete möjligt lindraär det konsekven-att
problem denna utnyttja internationellade ochtyp; attserna av av varu-

faktorrnarknadema buffert för jämna inhemskt genereradeatt utsom
"stömingar" konjunktursvängningar.och

Integration med omvärlden också bättre möjligheter sprida ris-attger
Eftersom tillgångarker. i olika länder inte helt likvärdigaär med avseende

exempelvis avkastningpå kan investerare minska sina risker atten genom
diversifiera sprida sina tillgångaroch olikapå länder. Genom ökad kon-

sittkurrens kan placerare låna tillsparande den högsta räntanuten
samtidigt låntagaren kan låna erbjudsdär han den lägstasom

finns emellertidDet också problem internationellmed ekonomisk inte-
gration. internationella konjunkturstömingamaDe varit kraftigarehar
efter tidigare efterkrigstiden.1973 under Elfektemaän för litendettaav en

ekonomioch den svenska har varitöppen betydande. Hur destorasom
negativa verkningarna på den svenska ekonomin blir emellertid iberor

politiken.huvudsak på den egna
Eftersom näringslivets konkurrensförmåga avgörande forär den ekono-

miska utvecklingen och rörligheten produktionsfaktoremahos är gårstor
attinte i internationellt integreraddet värld tillhänsyn omvärldenutanen

välja hur miljöpolitik sociala välfärdssystem utformas.eller Kapitalt.ex.
människor har möjlighet flyttaoch och såväl utländska inhemskaatt som

konsumenter och företag själva välja från vilketkan land villde köpa varor
tjänster.och Kanske kan priset för dessa frihetersäga äratt ettman

mindre för nationella variationer i politik förs.denutrymme som

2.8 Sammanfattning och slutsatser

Målen för ekonomiskaden politiken formulerasde traditionellt ärsom
sysselsättning,full hög ekonomisk tillväxt, fast penningvärde, fördel-jämn

ning levnadsstandarden, regional balans och jämvikt i bytesbalansen. Iav
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förskjutamellan dessa mål. Förkapitel diskuteras sambandendetta att
i långsiktig riktning diskuterasekonomisk politikperspektivet på en mer

natio-för ekonmiska politiken.komplettering målen den Begreppetaven
viktig roll inalförmögenhet spelar denna ansats.en

betingelser för tillväxtpolitiken skall skapa både godaekonomiskaDen
resursutnyttjande utjämna ekonomiska ieffektivt obalanseroch samtett.

full sysselsättning stabilt penningvärde.ochsyfte uppnå mål såsomatt
decennierna svårigheterna bedriva stabilise-harUnder de attsenaste

tydligare. inom OECD-områdetringspolitik och blivit allt Ländernaökat
1970-talet ekonomisk kris med låggenomgick delenunder av ensenare

medför-utvecklinginflation och ökande arbetslöshet. Dennatillväxt, hög
Möjligheternaförändringar i stabiliseringspolitik.påde betydande synen

ekonomiska utvecklingen idag begränsade.ñnjustera denatt anses vara
medelsiktigt perspektiv.i bedrivas iStabiliseringspolitik bör stället ett

industriländema kommitproblemen iVidare de strukturellahar att
förteoretiska finns bådeGodaökad uppmärksamhet.ägnas argumenten

för ingrepp i marknadsekonomin vidstärka konkurrensen och göraattatt
emellertidfinns ocksåmarknadsmisslyckanden. många länder detIs.k.

vidtagits.politiska åtgärderorsakade debetydande problem av som
inflation detundvika hög arbetslöshetsåväl hög ärFör kunnaatt somen

trovärdig. Erfarenheternaekonomiska politikenviktigt den äratt av
negativa.mycketi Sverige och utomlands ärdevalveringscykler både

tillväxtinvesteringar och ekonomiski lägre ärKostnaderna termer av
fast fastpolitik med växelkurs. MedDärför bedrivsbetydande. enen

iinflationstakten till deninhemska och starkarebinds denväxelkurs ränte-
finanspolitikenpolitik skall lyckas böromvärlden. sådanFör att varaen

Åtgärder valutamarknaden ochavregleratillräckligt attattstram. gesom
politi-självständig ställning bidrar också till stärkariksbanken atten mer

fast växelkurs.ken med en
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3 Utgångsläget och problemen

3.1 Inledning

långtidsutredningamal riktas iuppmärksamheten huvudsak framåt. I
denna långtidsutredning det utvecklingenär under 1990-talet ioch några
fall förstade decennierna på 2000-talet i fokus. Syftetstår medt.0.m. som

kapiteldetta är teckna bakgrund. Här beskrivs utvecklingen i denen
svenska ekonomin 1980-talet formulerasunder och de problem disku-som

i kommande kapitel.teras
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1980-talet har präglats av

ihållande högkonjunkturendels den i världsekonomin efter 1982-1983,
dels strategiska fattadestvå val vid decenniets början. Detav som ena var

snabbt förbättra offentliga finansielladet sparandet, det andraatt att
förbättra konkurrenskraften två devalveringar 1981 och 1982.genom
Även den ökade ekonomiska integrationen med omvärlden och avregle-
ringen finansiellade marknaderna hafthar betydelse för denstorav
ekonomiska utvecklingen.

Syftet intehär ekonomiskaär utvärdera den politik förts.haratt som
skulle alternativaDet kräva handlingslinjer preciseraskunde ochatt att

effektderas tänkbara kontrasteras faktiskamed de utfallen. Det skulle
vidare vilkakräva analys alternativ facto funnitsde med hänsynen av som
dels till det parlamentariska läget dels till bildden den ekonomis-m. m., av

utvecklingenka politiska beslutfattare haft ifrån. Vidareutgåattsom
resultaten fördamåste den politiken skiljas från effekterkunna yttreav av

och därmed politiken faktorer.oberoendeav
Det möjligt faktisktär däremot redovisa vad ihänt den svenskaatt som

ekonomin falloch i del kontrastera det utvecklingen imed omvärl-att en
utfalletden. Därmed belyses ekonomiskaden politik förts samti-av som

digt del de problem idag finns i den svenska ekonomin görssom en av som
tydliga.

Diskussionen i kapitel tilldetta koncentreras traditionella ekonomisk-
politiska frågeställningar ekonomisk tillväxt,rörande sysselsättning, infla-
tion utvecklingenHur gestaltat sig från miljö- fördelnings-elleretc. t.ex.
mässiga beskrivs kapitelutgångspunkter i 12 respektive 15.

avsnitt1 3.2 beskrivs i börjanutgångsläget 1980-talet vilkaochav
effekter kombination fmanspolitisk åtstramning och devalvering bören av

Avsnitt 3.3. innehållerha. och 3.4 diskussion 1980-talet i ietten om
stabiliseringspolitiskthuvudsak perspektiv. strukturelltUtvecklingen i ett

perspektiv, fokuseringmed tillväxtpå och strukturomvandling, diskuteras
i avsnitt 3.6. I båda dessa perspektiv utvecklingen sparandetspelar iav
ekonomin viktig roll. Det behandlas i det mellanliggande avsnittet 3.5. Ien
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diskuterasavsnitt 3.7 antal problemområden för fortsatt analys ochett
diskussion i utredningens kapitel. sammanfattasSlutligen kapitlet isenare
avsnitt 3.8.

3.2 i börjanUtgångsläget på 1980-talet

1970-taletpåKrisen

förstaUnder de decennierna efter kriget kännetecknades den ekonomiska -
utvecklingen i Sverigesåväl internationellt hög och stabilsom av en- -
tillväxt, låg inflation fulloch sysselsättning. Vid ingången till 1980-talet

bild radikalt förändrats.hade denna OECD-ländema befann sig i djupen
recession och den svenska ekonomin införstod allvarligarad problem:en
Stora underskott i statsbudgeten och bytesbalansen, låga investeringar,

inflationhög och begynnande försvagning läget på arbetsmarknaden.en av
Oljeprischockema under 1970-talet markerar vändpunkt i efterkrigs-en

tidens ekonomiska utveckling. inledningenDe tillgynnsamma var en
period där låg ekonomisk tillväxt samtidigtuppträdde med hög arbetslös-

inflation.het och i SverigeBåde och utlandet saknades erfarenhet av
denna stöming från ekonomins utbudssida. Den gick intetyp attav

traditionella stabiliseringspolitiskamöta med medel. Kontraktiv politik -
tillämpad i tillutlandet ledde ytterligare arbetslöshet medan expansiv-
politik tillämpad i Sverige under benämningen överbryggningspolitik- -
spådde inflationen.på

för bearbetademarknadsandelar och relativpriser3.1 SverigesDiagram export av
varor

1970100Index

1101 """""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;"

,-:__.:._ .
105 ................_________________
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Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och
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Diagram 3.2 Arbetslöshet i Sverigeoch OECD

Procent
11 i ------------------------------------------------------------------------------- --",øOECD-Euroa
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Källa: OECD

efterfråge-inhemskainflationen det starkainternationella ochhögaDen
°/o peri-industrin med 40 underitill lönekostnademaleddeläget stegatt

näringsliv allvarliga.för blevsvenskt1976. Konsekvensernaoden 1974-
såväl påindustrin förlorade marknadsandelarsjönk ochVinstniváema

diagram 3.1. Fortsattsvenska marknaden,internationella denden sesom
sektornstagnation i den konkurrensutsattakostnadsökningar ochsnabba

1977.devalveringar 1976 ochdock medmotverkades
utgiftsexpansionen. TransfereringamaoffentligafortsatteSamtidigt den

offentliga sektorn byggdesi snabb takt.tilläts Dentill hushållen växa ut
omfattan-samtidigtarbetsmarknadspolitiska insatserna ökadeoch de som

offent-finansierades viabranschernaför krisdrabbadedestödprogramde
arbetslösheten under slutetbidrog tillåtgärderliga budgetar. Dessa att av

diagram 3.2.jämförelse övriga Europa, Deförblev i medlåg1970-talet se
skatteintäkterkombination minskadeutgifterna i medoffentligastigande

och snabbt växandebudgetunderskotti växanderesulterade stats-ett en
skuld.

ytterligare den andrarecessionen förvärradesinternationellaDen av
arbetslöshe-produktionen ochSverige stagneradeoljeprischocken 1979. I

Samtidigt ladesdevalverades åter 1981.öka.började också Kronanten nu
riktningåtstramandefinanspolitiken i något merom en

Långtidsutredningama 1980iutförligare1970-taletdiskuterasUtvecklingen under
1980och 1987.Finansdepartementet,och 1987
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finanspolitikDevalvering och stram
År 16%. Politikendevalvering, medytterligaregenomfördes1982 nuen

kombination åtstramning ochinriktning. Dennaännu stramare avgavs en
överbryggningspoli-alternativ tillbådeframstoddevalvering ett en nysom

praktiserades i länder.åtstramning andraensidigatilltik och den som
möjligtskulle detåtgärdskombination detta slag göraTanken att avenvar

konkurrenskraften för klaraförbättravinstnivån ochåterställa attatt
skullebytesbalansunderskottensysselsättning. Budget- ochtillväxt och

och arbetslös-produktionen stagneradereducerasdärmed kunna utan att
efterfrågan hållasinhemskaskulle dendetta gå måsteFörheten attsteg.

stimulerades.produktionensamtidigttillbaka som
effekter.syftar till uppnå två Den ärdevalvering attEn att genomena

inhemskförskjuta efterfrågan såvälrelativpriserförändrade ut-som-
bidra tillandrainhemskt producerade Den ärländsk att attmot varor.-

stärks.sektornförändras den konkurrensutsattasåekonomins struktur att
konkurrensutsatta sektornspriserna på dendevalvering innebärEn att

vilketi förhållande till lönekostnaderna,i kronorstiger mättprodukter
stimulerar utbyggnad sektorn.lönsamhet ochhögre avenger en

tillskall kommasektorntillväxt den konkurrensutsattadennaFör att av
frånföras de delaremellertid kan överocksåstånd krävs att avresurser

vidförhindrasfrån kan dockkonkurrens. Detekonomin skyddadeärsom
förskapaefterfrågetillväxt. Förinhemskfortsatt snabb att utrymmeen

efterfråganinhemskadärför denmåstesektornkonkurrensutsattaden
sig höjerdevalveringen iviss del sker dettaTilldämpas. somgenom

realinkomstema.sänkerimportprisema därmedoch
inflationsimpuls och därmedimportprisema dessutomhögreDe ger en

prisök-undvika snabbainflationsförväntningar. Förför högrerisk attatt
devalveringetfektema devalveringen måstepositivaförtarningar de enav

få effekt.politik för önskvärdefterfrågedämpandekombineras med atten

lönebildningenKonkurrenskraften och3.3

återställa1982 alltsådevalveringama 1981 ochhuvudsyfte med attEtt var
syfte uppnåddesi näringslivet.vinstnivåema Dettakonkurrenskraften och

också.
produktivi-jämföra löne- ochoftastKonkurrenskraften mäts attgenom

Sverigei och dearbetskraftskostnaden enhet,tetsutvecklingen, eller per
devalveringamainnebarpå dettakonkurrentländema. Mätt sättviktigaste

därefter konkurrens-konkurrenskraften. harMenförbättringkraftig aven
snab-förhållande till omvärldenikontinuerligt försämrats denkraften av

3.3 och 3.4 harframgår diagramlöneutvecklingen. Sompris- ochbare av
iSverige omvärldenbetydligt istigit änarbetskraftskostnadema sam-mer

nationell valuta, dvs.ivarit lägre. Mättproduktivitetstillväxtentidigt som
arbetskrafts-därför relativaväxelkursförändringar, hartillhänsynutan

valu-istigit kraftigt. Uttrycktenhetproduceradkostnaden gemensamper
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3.3 arbetskraftskostnadi valutaochproduktivitet relativtDiagram Sveriges gemensam
OECD-länderelva

1970 100Index

120- .................................................................................
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3.4 ochDiagram Sverigesrelativa enhetsarbetskostnadi nationell valutagemensam
Index 1970100

160a

150-

140-

130-

120-

90- -------------------------------------------------------------------------- U

--Igiñiiñiiiillilüil80- ------------ u ------------------------ --

70 I I I I | I I I | | | I I I I I I I I I1970 1975 1980 1985 1990
Källor: industriverk OECD.US department of Labor, ochstatens



34

kostnadsfördelfortfarande år 1989 något dentycktes dockta av som
växelkursförändringarna skapat kvarstå.

jämförelse kostnadsläget visst problema-emellertid med årNu är etten
konkurrenskraften.för konkurrentländer dykertisk bedöma Nyaatt upp

förändringar i efterfrågestruktu-exponmarknader och det skerpå svenska
därförkonkurrensförutsättningar.vilka faktorer Det ärär som ger nyaren,

tillräckligkostnadsnivåden rådersvårt avgöraatt om som nu ger en
konkurrenskraft, meningen skulle räcka medi den detatt att anpassa

föri Sverige till i omvärlden kunnakostnadsökningstakten den upprätt-att
jämvikt i kapitel redovisasfull sysselsättning bytesbalansen. I 9ochhålla

näringslivemellertid beräkningar tyder på svenskt skulleatt varasom
kostnadsnivå.konkurrenskraftigt vid dagens

betydligt fler faktorerkonkurrenskraften detsikt änPå bestäms av
näringsliv internatio-Svenskt konkurrerar på denrelativa kostnadsläget.

förmåga utveckla produkter, ha högmarknadennella att attnya engenom
förmåga till anpassning till marknadens kravoch Ikvalitet på dessa etc.

indikatornden bästaperspektivet det lönsamheten ärdet är snarast som
varitkonkurrenskraft, under delen 1980-talet godoch den har störrepå av

i näringslivet.
bytesförhållandetutvecklingen det svenska medTill bilden hör också av

terms-of-trade, priserna svenska exportprodukter sti-Om påomvärlden
likvärdigt realin-importvaror medför svenska detsnabbare ärän enger

inkomststegringför kostnads- ochkomsthöjning kan utrymmesom ge en
förutsättning det inteomvärldens. En dock ärärsnabbare änär attsom

kostnadsutvecklingen förändringar världsmarknadenpåden svenska utan
exportpriset.relativadriver detuppsom

Är tillräckligtsektorn storden konkurrensutsazta

offensiv i meningen innebar det1982 den denDevalveringen att attvar
sannoliktefter devalveringen hamnade under vadsvenska kostnadsläget

tilllångsiktig jämvikt i kostnadsrelationernabetraktaskunde somsom
naturligtexpansion detlönsamhet och snabbomvärlden. Med hög attvar

särskilt lediga tagits irelativt snabbt, närkostnaderna steg an-resurser
siktsjönk. lång tenderar det kost-generellt Påoch arbetslöshetenspråk
försvinna denoffensiv devalvering skapar ävennadsförsprång att omen

deni beroende hursker hög gradvilket detta ärtakt med stramav
ekonomiska politiken är.

Åtta därför väl relevantdevalveringen det såefter ärår den attsenaste
önskade strukturellaeffekter belysa denutvärdera dess attgenom om

kommit tilli ekonomin har stånd.förändringen
fart efter devalveringarnaindustriproduktionen skötUppenbart är att

kapaci-tidigare outnyttjadDelvis skedde detta1981 och 1982. attgenom
Samtidigti industrins sysselsättning bromsades.i Falletbruk. stegtet togs

industrin i näringslivet helhet harInvesteringarna i ochlönsamheten. som
nivåer,historiskt mycket högaföljd legatår påockså under sett seaven

kapitalstockframgår industrinsdiagram 3.6 växtediagram 3.5. Av att
politiken varit fram-förhälften l980-talet. Det talarunder attavsenare

gångsrik i avseende.detta
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Diagram 3.5 påRäntabilitet materiellt kapital investeringaroch i industrin andel isom
industrins törâdlingsvärdeav

Procent
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Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

Diagram 3.6 Kapitalstocken i tillverkningsindustrin på maskineruppdelad och hygg-
1963-nader 1988
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emellertidFrågan är den konkurrensutsatta sektorn har byggts iutom
tillräcklig utsträckning. Ett traditionellt sig frågasätt närma denna äratt

undersöka huruvida den konkurrensutsatta sektorn såär detatt ärstor att
möjligt förena full sysselsättning jämviktmed i bytesbalansen. Enligtatt
detta skulle uppenbarligensynsätt den konkurrensutsatta sektorn fortfa-

för eftersomrande liten, bytesbalansen uppvisar underskott samtidigtvara
kapacitetsutnyttjandet är högt och arbetslösheten mycket låg.ärsom

finns fleraNu det emellertid förknippadeproblem med användaatt
bytesbalansen kriterium för den konkurrensutsatta sektorns lämpligasom
storlek. Underskotten i bytesbalansen beror till viss förhållandedel på ien
till tidigare hög investeringsnivå, vilken i sin tecken påär dentur ett att
konkurrensutsatta sektorn Därtillbyggs kommer svenska företag,ut. att
särskilt under delen l980-talet, har gjort investeringarstorasenare av

investeringarutomlands. Dessa har ökade räntebetalningar tillgenererat
avkastningenutlandet medan till intedel registreras i bytesbalansen.stor

Investeringar i utlandet kan emellertid tänkas stärka den konkurrensutsat-
sektorn i Sverige ioch ökar varje fall den svenskägda kapitalstocken,ta

vilket i längden borde den svenska ekonomin ökade inkomster.ge
förAvgörande den konkurrensutsatta tillräckligtsektorn är ärstorom

den svenska ekonomin sikt förmårpå lång exportinkomsteratt generera
konsumtionen importerade tjänster.och detIemotsom svarar av varor

perspektivet intedet underskott iär bytesbalansen utvecklingenutan av
ekonomins finansiella förmögenhetsamlade reala och har betydelse.som

långsiktigaDet den konsumtionsefterfrågansär nivå och sammansättning
bestämmer vilken storlek på den konkurrensutsatta sektorn ärsom som

tillräcklig.
Till bilden hör också resursutnyttjandet under delen 1980-att senare av

talet har legat nivå.på mycket hög Ekonomin visar idag tydliga teckenen
överhettning.på Mycket förtalar arbetslösheten ligger nivåunder denatt

förenlig stabilmed och låg intlationstaktär Holmlund, 1990.som en
överhettning viktigDenna orsak tillär bytesbalansunderskottet. Högen

efterfrågan bristenoch produktionskapacitetpå importefterfrå-högger en
Vid efterfrågelägedämpat i ekonomin skulle bytesbalansenettgan. mer

visa mindre underskott.ett
iDet kan dettavärt sammanhang 1986, då arbetslös-att notera attvara

2%heten drygt inflationen förhållandevisoch låg omvärldens,näravar
visade positivtbytesbalansen saldo. Visserligen utvecklingenstöddesett
1986 kraftig förbättring bytesförhållandet med omvärlden, bl.a.av en av
sjönk oljepriset. Sveriges bytesförhållandeMen för-har sedan dess inte

och den konkurrensutsattasämrats sektorn har byggts Situationen årut.
1986 indikationkan på efterfråge-det med normaltatt ettses som en
tryck skulle möjligt vid nuvarande bytesförhållande nå balans iattvara
utrikeshandeln och konkurrensutsattaden sektorn därmed skulleatt vara
tillräckligt stor.

Det har således skett betydande utbyggnad den konkurrensutsattaen av
sektorn under l980-talet. finnsDet också tecken tyder på dennaattsom

varit tillräckligutbyggnad har även det svårt draär någon bestämdattom
slutsats. Däremot står det klart den kostnadsutvecklingsnabbaatt som nu
råder hotar den konkurrensutsatta sektorn riskeraroch leda ekonominatt
tillbaka till den situation i börjanrådde på l980-talet.som



37

löneökningarHöga

för reallöneökningar sikt produktivitetstillväx-Utrymmet bestäms på av
Löneökningar detta leder till inflation.utöver För undvi-ten. utrymme att

ka stigande arbetslöshet och stagnerande produktionstillväxt måste löne-
kostnadsökningarna inte primärt förreduceras svensk exportindu-att-
stri skall konkurrera billig arbetskraft, förmed växla ned denutan att

tillnominella löneökningstakten nivå förenlig fullmedär syssel-en som
Reallöneökningamasättning. måste vid lägre nominella nivåer ochtas ut
inflation för finnaslägre det överhuvudtaget skall någotatt utrymmeen

för höjda reallöner.
inte 1963Lönekostnadema har något år sedan ökat långsammare än

6%, perioden framdiagram 3.7. Under till mittenmed 1970-taletse av
åtföljdes emellertid löneökningstaktenden snabba hög produktivi-av en
tetstillväxt. ekonomin därförDen svenska kunde bära relativt snabba

till inflationlöneökningar det ledde försämradhög eller konkur-utan att
renskraft. Lönebildningen fungerattycks alltså ha förhållandevis tillfreds-

period.ställande under denna
lönekostnadsökningama i mittenDe 1970-talet i bjärtstårstora av

till Produktivitetstillväxten föll kraftigtkontrast detta. någonmen anpass-
ning reallönerna ägde inte Vidaretabell 3.1. bidrog höjdaav rum, se
sociala avgifter till öka lönekostnadema. Lönsamhet och konkurrens-att

Årenkraft perioddrabbades under denna därefterhårt. präglades av en
anpassning tillreallönerna den långsammare produktivitetstillväxten.av

påLönekostnadsökningaruppdelade avtalsmässigaDiagram 3.7 löneökningar, löne-
socialaavgifter 1962 1989glidning och höjda -

Procentuell förändring från föregående ör

25- Semester----------------------------------------------------- --

I Sociala-
kostnader

20- ................................................... .. Löne-
glid ning

I Avtal15. .................................. ..

10-

i
l

o,
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Källor: Konjunkturinstitutet statistiskaoch centralbyrån.



38

tillverkningsindustrin 1965- 1987iproduktivitet och skatter3.1 Reallön,Tabell
förändringGenomsnittlig årlig procentuell

1976- 1983-1965- 1973-
1983 19871973 1976

3,16,5 2,4 3,0Arbetsproduktivitet1
2,23,1efter 2,5 1,1Reallön skatt2 - 0,7 0,82,6 5,1Skattefaktor3

därav:
1,2 0,3 0,6Inkomstskattefaktor 1,54 - 1,0 0,23,9avgiftsfaktor 1,1Social5

Relativpris mellan konsument-6
1,6 0,1producentpris 2,0 -2,8pris och

3,25,63+6 7,4 1,1Reallönekostnad2+7
8,7 8,99,6 14,9Nominell8 lön

5,910,0 10,3Konsumentprisindex KPI 5,39

Calmforssetting in Sweden,L.Källa: Forslund 1990, WageCalmfors, L. och A.
NordicPolicy the Countries,SNSochana Macroecønømic inWageFormationred.,

utgivning.Oxford University Press,under

föreemellertid i lika snabbtnominella lönernaDe stort settsteg som
iställetreallönestegringama resultatetkostnadskrisen. ärDe långsammare

inllationstakt.högreav en
ungefär ibörjat stiga igen taktreallönemaåren harUnder de senaste

emellertid nominellaSedan 1987 har deproduktivitetstillväxten.med
stigitfem har lönernaför De årenlöneökningama år år. senastestegrats

konkurrentländerna.i viktigaste3% snabbare de2- än
åren harlöneökningama de allraviktig till de snabbaorsakEn senaste

i kapi-diskuterasarbetsmarknaden. Som närmarevarit överhettningen på
efterfrågelägeti grad på arbetsmarkna-löneökningama hög på9tel beror

driva reala lönerna ochbåde dearbetslöshet tenderarlågden. En att upp
prisstegringstakten.ochnominella löne-den

utgifternaoffentligaFinanspolitiken och de3.4

efterfrågan iväsentligt belysa hurdetbakgrund ärovanståendeMot att
l980-talet. närmaunder Ett sättekonomin har utvecklats attden svenska

tillbidrag denefterfrågekomponentersolikafråga studerasig denna är att
3.2.tabellefterfrågetillväxten,totala se

efterfrågemönstret harförändring iframgår klart hurtabellenAv en
för betydan-1981-1984 svaradeperiodenUnderskett. nettoexporten en

fartefterfråganinhemskaDärefter denefterfrågetillväxten. skötdelde av
for1984-1987tilläts under årenkonsumtionensärskiltoch ensvara

har1987-1990,år,efterfrågetillväxten. Underdelmycket stor senareav
varit betydande.investeringstillväxtenäven

internationellaekonomin har deni svenskaefterfrågetillväxten denFör
utformades i sambandfinanspolitikenroll. Närutvecklingen spelat storen
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Tabell 3.2 Bidrag till efterfrågetillväxten
Procent föregåendeårs BNPav

1981- 1984- 1987-
1984 1987 1990

Konsumtion 0,4 2,7 1,2
Privat konsumtion 0,0 2,2 0,8
Offentlig konsumtion 0,4 0,5 0,4

Kapitalbildning 1,9 -0,2 0,6
Investeringar 0,4 1,0 1,3
Nettoexport 1,5 1,2 -0,7-

Summa BNP 2,3 2,5 8l

Källor. Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

Diagram 3.8 Bytesförhållandet terms-of-trade kvoten mellan och impon-export--
priser
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med devalveringen 1982 fanns inga förväntningardet internationellom en
högkonjunktur den styrka och uthållighet kom under följande år.av som

visPå många gynnade internationelladen utvecklingen självfallet den
ekonomin.svenska Samtidigt bidrog denna utveckling till den snabba

efterfrågetillväxten och överhettningen under 1980-talets del. Un-senare
der 1985 försvagningtecken på i bytesbalansen. Penningpoliti-syntes en
ken lades i riktningâtstramande under våren 1985 för motverkaattom en
dessa tendenser. När det svenska bytesförhâllandet förbättrades kraftigt
under 1986, till följd fallandebl.a. oljepriset stigandeoch priser påav
skogsprodukter, förbättrades emellertid åter bytesbalansens saldo, dia-se

3.8. förutsättningarnaDet ändrade för bedriva poli-att stramaregram en
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tillbaka inhemska efterfrågetillväxten.tik och hålla den
1987 efterfrågetillväxten iUnder den svenska ekonomin snabb ochvar

kraftigaförsvagades. inträffadebytesbalansen Den börsnedgång hös-som
emellertid framtida1987 skapade osäkerhet konjunk-denstorten en om

ingenturutvecklingen. Mot bl. denna bakgrund skedde omläggninga. av
i riktning.politiken åtstramande

Dämpad utgzftstillvâxt

finanspolitiken fördå vilken roll kan ha spelatFrågan är sägas denna
offentliga utgiftemasutveckling. Under 1980-talet har de ökningstakt

Särskilt tydligt olfentliga utgifternapåtagligt. detta dedämpats är när
till diagram blivitrelateras BNP, 3.9. Resultatet har mycket snabbse en

förbättring offentliga finansielladen sektorns sparande. Statens budget-av
från 13% tillunderskott har BNP budgetåret 1982/83vänt över-ettav-

l°/0skott på 1988/89.ca
Dämpningen i offentliga konsumtionenberor huvudsak på den haratt

1970-talet offentligavuxit betydligt långsammare under och deän att
investeringarna minskat i volym. viktigt inslag i utgiftsreduk-Ett annat

varit subventionema till industrin skurits kraftigt.tionen har nedatt
Därtill småningom ränteutgiftema blivit följdhar så lägre attsom en av

i statsbudgeten eliminerats och börjatdet underskottet statsskuldenstora
Transfereringar, framför till fortfarandesjunka. allt hushållen, detutgör

expansiva inslaget i utvecklingsbild, diagram 3.10.dennamest se
Besparingama 1980-talet framför statliga myndighe-under allt deavser

utgifternaockså de kommunala har ökat iverksamhet, lång-ternas men

3.9 Offentliga utgifter och inkomsterDiagram

BNPProcent ov

70

65 -

50 -

55-

50--

45701 .................................................................. ..

40 Y Y I I 1 V I 1 I I V I r r 191851 I 1 I75 19 8019 70 19

finansdepartementet.Källor: Statistiska centralbyrån och



Diagram 3.10 Offentliga utgifter i fasta priser
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DeflateradeAnm.: med BNP-deflatorn.
Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

takt. Det emellertid inteär resultatet genomgripandenågrasammare av
strukturförändringar. vanligtEtt isätt har stället varit använ-att attspara
da "osthyveln, dvs. anslagsökningama.begränsaatt

Utvecklingen offentliga utgifternade diskuteras utförligare i kapitelav
framgår faktorerDär bl. några de bidragit till 1980-taletsatta. av som

utgiftsökninglångsammare har varit den karaktären de inte kanattav
sig framförliggandegöra gällande under deväntas investeringssi-åren. På

finnsdan det eftersattabåde behov och satsningar,krav på påt.ex.nya
kommunikations- miljöområdet. förklaringoch En till den långsammare
utgiftsökningen tycks också lönekostnadema i offentligaden sek-attvara

vuxit något långsammare i privata, vilketän den visar sigbl.a. itorn att
för offentligprisindex konsumtion under 1980-talet vuxit långsammare än

BNP-deflatorn. finnsDet goda skäl intedenna utveckling kanatt tro att
fortsätta under 1990-talet.

finanspolitiken tillräckligtHar stramvarit

offentliga finansiellaDen förbättratssektorns sparande har snabbt sedan
1982. i sig finanspolitikenDet tyder på varit förhållandevisharatt stram.

finnsdetMen också utgångspunkt för bedöma gradenatten annan av
ñnanspolitisk nämligenstramhet, den i relation tillsätta utvecklingenatt

efterfrågan iden totala ekonomin. finanspolitikenDå måste haav anses
varit för i den enkla meningen efterfrågetrycket tidigareattsvag som-
konstaterats blivit för högt.-



respektive förändring ifinansiella sparandeDiagram 3.11 offentliga sektornsDen
strukturellt budgetsaldo

BNPProcent av
6" °° ° "

saldo

Sparande-

198919871985198319811979

finansdepartementetKällor: och OECD.Statistiska centralbyrån,

kalladeberäkna såfinanspolitikens stramhet ärbelysa attEtt sätt att
försökamed dessabudgetutfall, diagram 3.1 Tanken ärstrukturella attse

tillämpasBeräkningsmetoden,konjunktureffekter.för avsomrensa
förändras vidoffentliga utgifter och intäkteruppskatta hurOECD, är att

offentli-deteller nedgångdelen uppgångförändringar i BNP. Den avav en
hänförs tillBNP-förändriiigarförklarasinte kansparandet avsomga

finanspolitiken.
politikenbudgetutfallen tyder påstrukturellaBeräkningarna de attav

år har dockpåfallande Undervarithar1980-taletunder stram. senare
expansiv. Detvarit någotinriktning och iställetsvängtñnanspolitikens

sparandet underoffentliga finansiellaförbättringen i detinnebär att ex.
hänföras högkonjunkturen.tilli huvudsak kan19891988 och

istäl-finanspolitikenbedömning ärvidangreppssätt attEtt annat aven
inkomsteroffentliga sektornsi denförändringarnarealabelysa hur delet
marginellaantagandensamhällsekonomin. Medutgifter påverkaroch om

förändring-hurberäknakonsumtionsbenägenheter går detimpoit- och att
tillbidraroffentliga sektornutgifter i denolika inkomster ochar av

beräkningar,gjort också dennaOECD harförändringar i BNP. typ seav
fram tillfinanspolitikenvisar3.3. mönster stramtabell De varsamma -

expansiv.därefterunder åren1987 och svagt0. m.
finanspolitiken radi hargraden stramhetolika mått påDessa enav

definitionen vadför ändringar ikänsligatill exempelsvagheter. De är av
in-skuldsättning.eller Deutgifter, inkomsteroffentligaräknas somsom

kreditmarknad.lönebildning ocheffekter via pris- ochinte hellerkluderar
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Tabell 3.3 Finanspolitiska elfekter
i fastaProcent BNP priserav

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Staten inkl.
social-
försäkring -2,9 -0,6 -1,2-1,l -2,5 -0,8 0,1
Kommunerna 0,6 0,5 0,8 0,2 -0,2 0,9 0,3
Totala
offentliga
sektorn -0,5 -2,4 0,2 -l,0 -2,7 0,1 0,4

Källa: OECD.

Under finanspolitikensår har traditionella roll förår årattsenare -
inhemskapåverka det efterfrågeläget blivit ifrågasatt.alltmer Det har-

medfört intresse förökat långsiktigt orienterade finanspo-ett mått påmer
litikens elfekter. Ett sådant mått hur mycketär högre eller lägre skattetryc-
ket skulle behöva för hålla den reala statsskulden på konstantattvara en
nivå i förhållande till BNP, diagram 3.12. detta diagram framgårAvse
också väsentlig omläggning finanspolitikenskett iatt under 1980-taleten

den skuldfálla diskuterades i början 1980-talet inteär längresom av-
aktuell.

Diagram 3.12 Finanspolitikens elfekt på statsskulden
Procent BNPov
4 - ------------------------------------------------------------------------------- --

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Källa: OECD.



44

Sparandet3.5

sparandet har ökattotalaDet

ekonomiska utvecklingen bådebetydelsefullt för denSparandet är ettur
efterfrågeläget idärför påverkartillväxtperspektiv detochlångsiktigt att

ekonomins sparande ärdet totalatillväxtsynpunkt ärekonomin. Ur som
finansiellatotalaInvesteringarna i ekonomin och detintresse. sparan-av

totalatillsammans detbytesbalansens saldo utgörlika meddet som är
sparandet.

19841982 ochsnabbt mellanvisar sparandet ökadeDiagram 3.13 att
förgällertakt.långsammare Detsammadärefter i någotoch nettosparan-

Vid 1980-nettoförmögenhet.i ekonomins totalaökningenvisardet som
kraftigaTrots denunderbörjan nettosparkvotentalets procent.trevar

nivåiligger sparandet dag påårenförbättring skett de senaste en somsom
början.fallet vid 1970-taletsvadbetydligt lägre änär som var

offentli-iunderskottet dei hög grad påi sparandet berorUppgången att
iöverskott slutettillbörjan 1980-talet vändesi påfinanserna ett avga

tillbidragitföretagen ocksåvinstnivåema i haråterställda1980-talet. De
finansielladetekonomin. hushållen har däremoti Isparandetdet ökade

samtidigt minskat.sparandet
hälft. bådeDet gäller1980-talets andraunderInvesteringarna har ökat

direktinvesteringarföretagensiinvesteringama ochinhemska utom-de
i finansielladetdel den nedgångförklararlands. Detta stor sparan-aven

1970-1989bytesbalansinvesteringarochSparande,Diagram 3.13

BNPProcentuell andel av
Löpande priser

25

20-

15-

10-

5- ------------------------------------------------------------------------------- --
B fesbalans/

1-d
o n ..I-r x- z äägi/ .f.\llo u

199o19335iáao1970 1575

Källor: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och
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det har de åren. naturligtvisägt Läget allvarligtsenastesom rum vore mer
bytesbalansunderskottet på det fallet fram tillsätt år 1982om som var-

hade berott hög konsumtion.på en-
finansiellaDet låga hushållssparandet bidrar emellertid till överhett-

ningen i ekonomin. efterfrâgelägethögaDet hotar sikt vinsternaäven på
i företagssektomoch därmed sparandet via de snabba löneökningama.

Samband mellan sparandet olika sektoreri

Till följd expansiva finanspolitikenden i mitten 1970-talet försämra-av av
offentligades den finansiellasektorns dramatiskt.sparande Uttryckt som

föll frånandel BNP sparandet 4% till -6,5 °/o 1976mellan och 1982. Iav
början finanspolitiken1980-talet stramades och offentligaåt den sek-av

finansiella förbättrades.sparandetoms
privata finansiellaDen sektorns sparande har beskrivit motsatt ut-en

veckling under de två decennierna, diagram 3.14. Företagenssenaste se
finansiella minskatsparande har drastiskt under 1980-talet vins-trots att

ökat betydligt. Anledningen investeringarnaär även ökat snabbt.terna att
Hushållens nettosparande kan delas i finansielltrealt och sparande.upp

finansiellaDet sparandet huvudsakligenutgörs banksparande, aktie-av
individuelltsparande, försäkringssparande obligationssparande,och me-

finansiella sparandet3.14Diagram Det

Procentuell andel BNPav
Löpande priser

a- ------------------------------------------------------------------------------- n

5 """""""""""""""""""""Offentli "sektor
/ I

-8 | | l iáas1970 1975 1980

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet.
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fritidshus dominerarnettoinvesteringar i det realahem ochdan egna
kraftigt. Efter 1985Kring 1980 föll hushållens reala sparandesparandet.

finansiella sjunkitsparande snabbt.hushållenshar även
inför framtidenför förstå historien och hurviktig fråga både ärEn att

offentliga fungerar.privata sparandet ökatmellan det och Ettsamspelet
följd högre eller reduce-offentligt sparande skatteuttagär ettsom en av-

medföra disponibla inkomsterutgifter hushållensoffentliga kanrade att-
medföra i hushållensnedgång sparande.minskar. tenderarDet att en

förbätt-offentliga till likainte sparandetleder det högreDärmed storen
ekonomins totala sparande.ring i

offentligt privat sparande har också andraochSambandet mellan orsa-
högkonjunktur offentliganormalt detExempelvis stiger underker. en

skatteinkomster minskadetill följd ökade ochfinansiella sparandet av
investeringar med-för exempelvis arbetslöshetsunderstöd. Högreutgifter

finansiella minskar.företagens sparandeför samtidigt att

och hushållens sparandeAvregleringen

sitt finansi-särskild anledning minskafunnitshushållen har detFör atten
fickkreditmarknaden avreglerades hushållenefter 1985.ella sparande När

konsumtion.lånefinansiera investeringar ochmöjligheter bådestörre att
tillgångar tillsig skulder ochnaturligt tänka dedåDet är att att anpassat

situationen.den nya
varit iefterkrigstiden kreditmarknaden regleradhar den svenskaUnder

1970-taletviktigaste instrumenten undermindre hög grad. Deellermer
ränteregleringar, placeringskrav ochlikviditetskvoter,utlåningstak,var

kapitel 14.emissionskontroll, se
finns denstudier visar samband mellanflertal empiriska detEtt att ett

finansiella Spardelega-bedrivs och hushållens sparandekreditpolitik som
perioder restriktiv kreditreglering har hushållensmedtionen, l989. l

vice 1972,öka och Under årenfinansiella sparande tenderat att versa.
kreditpolitik samtidigtexpansiv hus-fördes1976 och 1979 somen mer

föll tillfälligt.hållssparandet
successivtfinansiella avregleratsmarknaderna1980-talet har deUnder

förutlåningsbegränsningamariksbanken1985 upphävdei novemberoch
tillutveckling delfinansbolag.bostadsinstitut och Dennabanker, storvar

effektiviteten i reglering-samtidigtinternationaliseringenföljd somen av
successivt urholkats.arna

diagram 3.15.efter 1985,till hushållen ökade snabbtUtlåningen se
tillgångarna, vilketdrastiskt gjorde1986 det ävenSkulderna ökade men

frågaviktigbalansräkningar Enhushållens blåstes ärinnebar att omupp.
tillfällig och därmed kommerutlåningsökningen karaktärär att avtaav

anpassningsperiod.efter en
skuldstock och3.16 visar kvoten mellan hushållens brutto-Diagram att

trendmässigt stigit 1970- 1980-talen.förmögenhet har under och Den steg
stabiliserades1985 1987,visserligen snabbare normalt mellan ochän men
avregleringenindikation påefter 1988. skulle kunnaDet attvara en

tillväxtenengångsanpassning och i hushål-innebar skuldkvoten attaven
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Diagram 3.15 Hushållens tillgångar och skulder
Miljarder kr
1980 års priser
70°" """""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot; " """" "Finansiella

till
soo- --------------------------------------------------------- --

500-

400-

100- ------------------------------------------------------------------------------- --
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Källa: Finansdepartementet.

Diagram 3.16 Hushållens skuldkvot 1970-1988

Procent
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KvotAnm.: mellan skuldstock förmögenhetoch den trendmässigautveckling-samt
en.
Källa: Berg, 1988,L. Hushållens sparande och konsumtion, Allmänna förlaget,
Stockholm.
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skuldsättning i fortsättningen kommer följa ilens närmare uppgångenatt
bruttoförmögenhet.hushållens

Sammanfattningsvis konstateras finansiellakan hushållens sparandeatt
fallit mitten l980-talet. förklaring tillhar sedan Det är både över-av en

i ekonomin till försämringenhettningen och i de utrikes betalningarna.
emellertid för fallet i delvisMycket talar hushållens sparande varitatt

tillfälligt, hushållen sina kreditmarknadenorsakat ökat skulder närattav
avreglerats.

ekonomiska tillväxten3.6 Den

framgått efterfrågandiskussionen i ekonomin underhar andraAv att
för produktionen.hälften 1980-talet ökat snabbt i förhållande till Detav

ekonominmedfört överhettning snabb kostnadsutveck-har ochaven en
anmärkningsvärda samtidigtling. det skett de produktivaDet är att som

kapitalstocken sysselsättningen vuxit relativtökat och harresurserna -
kraftigt. visar tillDet grundläggande orsak de problem den svenskaatt en

försämringekonomin i början 1990-talet den förut-brottas med på är av
produktionen befintligasättningarna öka med tycks haatt resurser som

inträffat decennierna.under de senaste
ekonomiska tillväxten tillgång arbetskraft,Den bestäms bl.a. påav

produktivitetstillväxtkapitalbildning den sker tek-samt t.ex.som genom
framsteg strukturförändringar i ekonomin. Diagramnologiska och 3.17

visar produktionsökningen tillsammans med tillväxten i produktivitet och
i tillverkningsindustrin. diagrammet framgårarbetade timmarantal Av att

Diagram 3.17 Förädlingsvärde,arbetadetimmar produktivitet i tillverkningsindu-och
strin 1964-1988

Årlig procentuell förändring
I Förñdlings-a- ......................................................... .. värda

7 ................................................... .. El Produktlvltal
6

Arbntado
timmar5--- -------------------------------------- --

1964-69 1959-74 1974-79 1979-84 1984-88

Källa: Statistiska centralbyrån.
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tillväxten under åren 1984-1988 buritsde ökandesenaste ettupp av
arbetstimmar, produktivitetstillväxtenmedan varitantal låg. innebärDet

tidigare tillväxtentrendbrott har skett produktivitets-högett genom en-
tillväxt förräckt till än väl kompensera minskat arbets-att ettsom mer
kraftsutbud.

avgörandeSysselsättningsuppgången

försvagningförhållanden kraftigför svenskainleddes med1980-talet en
fram till mitten 1983början 1980arbetsmarknaden. Från varavavav

arbetskraftsutbudet fortsat-oförändradi medansysselsättningen stort sett
arbetslöshe-arbetsmarknadspolitiska insatsermassivaTrotsväxa. stegte

liksom i länder, uttryck-nivåer. Sverige, andratill historiskt höga Isettten
tillstånd arbetsmarknadenblifarhågor detta skulle ett permanentatttes -

arbetskraft,tillväxtenförmå absorberasikt intepå längreskulle även av
till".inte räckajobben skulle

i sysselsättningens1980-talet hög gradinte. Tvärtom blevSå blev det
minskande antal arbetade1930-talet medånionde. Trenden sedan ett

% 1980-talet. Sedani ekonomin, 1/2 år, bröts undertimmar med ca per
varje medtimmar stigit år ocharbetade1980 har antalet sammantaget

arbetskraftEfterfrågan har3.4. på°/0 fram till 1990, tabellöver l l se
till framstår bristen påvid ingången 1990-ta1etemellertid vuxit ochän mer

arbetskraft problem.stonettsom
förkvinnorna under 1980-talet stått1970-talet harlikhet med underI en

Skillnaden mellan medelåldersarbetskraftsutbudet.ökadedel detstor av
från till12 4arbetskraftsdeltagande reduceradesoch kvinnorsmäns pro-

befolkningsutvecklingen givitl980-talet. Dessutom harcentenheter under
emellertid inte utveck-arbetskraftens tillväxt. Detpositivt bidrag till ärett

skiljerarbetskraft sysselsättningi ochlingen antalet utsompersonerav
trendbrottdecennier. i stället markantfrån tidigare Det1980-talet är ett

kvinnor i allaför ochstigit både nästanför arbetstidema dessa har män-
förarbetstider denkvinnornasdetåldersgrupper. Men är svaratsom

ökningen.delenstörsta av
svårförklarad. Enutveckling i början 1980-taletArbetstidemas på är

från tidigaretill skillnadunder 1980-talet,bidragande orsak detär att
arbetstidsrefonner nedgenomfördes drogdecennier, inte några större som

förklaringararbetstiden. brukargenomsnittliga Därutöverden tre typer av
framföras i debatten. Denvarför arbetstidema under 1980-talettill steg

disponibla reallönenkompenserade fall denförsta hushållen det iär att som
arbetskraftsutbudet. Den1982, med ökainträffade mellan åren 1977- att

3.4 SysselsättningTabell
förändringProcentuell

1980-1960- 1970-1950-
talet talettalet talet

8,2 7,35,7 8,2Antal sysselsatta
2,6 5,1 l 1,1timmar 1,3Antal arbetade -- -

Källor: finansdepartementet.Statistiska centralbyrån och
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stigande efterfrågan arbetskraft efter gjordepå 1983 det också möjligt att
realisera utbudsökning.sådan problem förklaringenEtt med den är atten

finns effekt, idet också empiriska studier visat sig viktig,motsatten som
nämligen sänkt reallön medföraborde lägre arbetskrafts-att etten snarare

därförutbud det lönar sig mindre arbeta.att att
förklaringen arbetstidsuppgångenDen andra resultat denettser som av

skattereform genomfördes åren 1983 1985 och marginal-sänktesom som-
för flesta.skatten relativtde Det dock svårt den begränsadeär att tro att

reduktion marginaleffekterna i beskattningen arbetsinsatserav av som
skattereformen 1983 innebar, haftskulle så långvariga effekterochstora

arbetskraftsutbudet. började arbetstidernapå Dessutom stiga redan innan
förändringen i skatteskalorna i kraft.trätt

tredje förklaringsmodell i stället arbetstidernaEn de längreser som
samhäl/sjörändring,social innebär kvinnornasresultatet attav en som

beteende arbetsmarknaden i allt högre liknarpå grad På 1970-männens.
gick kvinnornatalet på arbetsmarknaden, deltid, förpå påut attmen

sig1980-talet arbetsmönster vad gäller arbetstiden.närma männens även
emellertid inte förklaraMen detta kan trendbrottet vad gälleräven män-

arbetstider.nens

produktivitetstillväxzSvag

produktivitetstillväxten itill mitten 1970-talet svenskt nä-Fram av var
jämförti förhållande till med tidenringsliv både omvärlden ochsnabb

produktiviteten 1964-1974världskriget. industrin ökadeföre andra l
5,3%.årligen i näringslivetgenomsnitt 6,5% och helhet medmed i som

tillväxt reallönema ochmöjliggjorde bl.a. både snabbDetta enen av
offentliga sektorn.omfattande utbyggnad denav

tillproduktivitetens ökningstaktEfter oljekrisen 1974 reducerades
i 2,4% årligen i industrinhälften. föll till genomsnitt ochmindre Denän

Även produktiviteten intenäringslivet ökattill 1,9% för helhet.som om
nedgångenefter i tillväxten varit1974, harutomlands sålångsammare än

i Sverige.något större
förbättrades konkurrenskraftenEfter devalveringarna 1981 och 1982

internationellnäringslivet. Tillsammans godvinstnivån i medoch en
Ävenförutsättningar för produktionstillväxt.snabbtillväxt skapade det en

i industrin. fyra åren harproduktivitetsstegringstakten då De senastesteg
Ökningstaktenproduktiviteten vuxit mycket långsamt. haremellertid

krisåren i mitten 1970-talet.varit under på Ilägre denänt.0.m. var
produktiviteten 1,3% i näringslivet helhetindustrin med ochökade som

burits0,9% Produktionstillväxten alltså denårligen. harmed upp av
sysselsättningsexpansionen.snabba

efter till viss deli produktivitetstillväxten 1974 berodde påNedgången
föll drastiskt.Investeringarnakapitalstockens tillväxt stagnerade. Avatt

i produktivite-framgår cirka fjärdedel nedgångendiagram 3.18 att en av
tillväxt i kapitalintensi-förklaras långsammaretillväxttakt kantens av en

realkapital timmeanvändningen arbetad långsammareväxteteten; perav
investeringsutvecklingen.långsammapå grund denav

för investeringarnaefter devalveringen 1982åtminstone två årDet tog



frånDiagram 3.18 Arbetsproduktiviteten i tillverkningsindustrin uppdelad i bidrag
tillväxt faktorproduktivitet och ökad lrapitalintensitet 1964-1988av
Årlig procentuell förøndring
8 I Arbgfg--------------------------------------------------------------------- -- produktivitet
7" """""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;El Faktor-"

produktivitet
s . . ............................................................ .. Kapital-

intensitet
5

1964-69 1969-74 1974-79 1979-84 1984-88

Källor: Hansson, Construction Swedish Capital Stocks, Economic Studies,
1989:2, nationalekonomiska vid Uppsala universitetinstitutionen och statistiska
centralbyrån finansdepartementet.samt

skjuta fart. Det kan bero fannspå det outnyttjad kapacitet 1982, såatt att
produktionen kunde öka kapitalstocken behövde Därut-att växa.utan att

möjligt devalveringensöver är det konkurrenskraftselfekter tillatt en
början inte bedömdes tillräckligt långvariga för kapacitets-göraattvara en
utbyggnad lönsam.

fyraDe åren har emellertid investeringarna kraftigtökat ochsenaste
kapitalstocken har börjat iåter normal takt, diagramväxa 3.6mer se ovan.

investeringarHögre bör småningom bidragså till snabbareettge en
produktivitetsuppgång. lnvesteringsuppgången har emellertid samtidigt
åtföljts snabb sysselsättningstillväxt. medfört kapitalin-Det har attav en
tensiteten förhållandevisökat långsamt, vilket i sin dragit ned produk-tur
tivitetens ökningstakt.

strukturomvandlingLångsam

Den svenska industrikrisen under 1970-talet och början 1980-taletav var
industrialiseringenden längsta sedan inleddes. Många näringslivetsav

branscher drabbades hårt. Den totala industriproduktionen inte bara stag-
sjönk.nerade Nedgången i den industriproduktionensvenskautan o. m.

djupare i flesta industriländer,än de andra diagram 3.19. Detvar se
elfektemaåterspeglar bl. inhemskaden kostnadsexplosionen i mittena. av

på l970-talet.
Strukturomvandlingen varithar snabb efterkrigstidenunder hela och de

i inget15 åren det avseendet undantag. finnsär Det många olikasenaste
lörmått skulle kunna användas åskådliggöra itakten struktur-attsom

omvandlingen. Diagram 3.20 visar strukturomvandlingen varit högatt
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Diagram 3.19 Industriproduktionen i Sverige,OECD och OECD-Europa
Index l00 1975

100
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701975 I

Källa."OECD.

Diagram 3.20 Strukturomvandlingstakten 1965-1987
Total absolut förändring olika industrins sysselsättning.branschersandelav av
Procent

8.07

5.5-
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Källa: lndustridepanementet 1990, Svenskindustri i utveckling.



Diagram nytillkomna nedlagda i tillverkningsindustrinAntal och arbetsställen
1 l l-

arbetsstdnenHundratal

e- ------------------------------------------------------------------------------
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Ned-
lagda

19851981 19831975 1977 19791971 1973

Källa: lndustridepartementet industri1990, Svensk i utveckling. -

stabil perioden. i börjanunder den observerade Toppama och slutetmen
framför1970-talet återspeglar krisema i allt teko respektive järn- ochpå

stålindustrin.
Sysselsättningsförändringar mellan branscher endast aspektär en av

strukturomvandlingen. antalet nytillkomna respektiveEn ned-ärannan
År fannsarbetsställen. 1970 det 13 500 arbetsställen medlagda 4ca mer

försvann i genomsnittanställda. Under 1970-talet 700 arbetsställen år,per
tjugonde tillkom-diagram 3.2 arbetsställe. AntaletDet är än vartse mer

färre. 1980-talet utslagningenmande arbetsställen Under harvar av ar-
ökning iminskat samtidigt viss nytillkommandebetsställen som en ar-

betsställen kan konstateras.
strukturomvand-industriländer har den svenskaJämfört övrigamed

strukturomvandling-redovisas siffrormåttlig. 3.5lingen varit tabell överI
1970-2 perioder under ochSverige 12 OECD-länder underi och andraen

strukturomvandlingstakten har,svenska mätt1980-talen. Den som
produktionen, struktur-förskjutningar i ökat någotbranschvisa men

Sverige sigsnabbare. placerari övriga länder har ökatomvandlingen än
ländernaungefär i mitten bland de studeradeperiodernadock under båda

låg tillväxtstrukturomvandlingstakten förknippad med mycketär enmen
övrigajämfört med de länderna.för näringslivet helhetsom

förhindra industrinsför devalveringarna 1981-1982motivEtt attvar
effekten tidigare konstateratstillbakagång. önskadeDen attvar som --

Vinstema ökade ocksåi konkurrensutsatta sektorn.öka lönsamheten den
i 1960-tillbaka nivå sluteti mitten 1980-talet påoch på som avsammavar
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3.5 Omsüllningstakt i olika länderTabell
förändring produktionen förGenomsnittlig absolut i andelar 22 delsektorerav

tillverkningsindustrin.respektive produktionstillväxt inom

1983/851970/72-1976/78 1976/78-

Tillväxt TillväxtIndex Index

3,1 0,33 3,20,18Förenta staterna
0,22 6,8 0,25 7,3Japan

Förbundsrepubliken
0,180,17 2,0 1,3Tyskland
0,27Frankrike 0,19 3,6 1,4

8 0,46 -0,3Storbritannien l 1,4
0,12 1,80,16 3,8Italien

0,19 -0,2 0,25 2,6Kanada
Australien 0,14 0,9 0,29 1,6

0,25 3,0 0,26 2,0Belgien
0,21 2,3 0,22 4,1Finland

0,380,23 2,6Nederländerna 1,1
0,21 0,8 0,32 1,4Norge
0,19 0,25 0,9Sverige 1,4

Källa: OECD 1989 b, Economics in Transition.

talet. Därmed skapades goda villkor för expansion i existerande indu-en
stri i framtidsbranschef.ocksåmen s.

decenniernaUnder de två har det i Sverige gjorts, interna-medsenaste
tionella omfattande oU-investeringar.mått mycket F harmätt, Dessa dock

inte resulterat i expansionännu motsvarande snabb högteknolo-en av s.
giska företag och branscher. Det har istället i huvudsak varit traditio-de
nella och verkstadsindustrin,branscherna, ochmassa- papper som expan-

funnits förutsättningarderat. Trots det goda allmänna för expansionatt en
i framtidsbranscher intehar den alltså ägts. rum.

har i debatten då och då hävdats följdDet detta skulleatt vara en av
medförtdevalveringama, de näringsliv fastnat isvenskt ickeatt att en

fullönskvärd struktur. För uppnå sysselsättning och försättaatt stopp
Överhettningenindustrikrisen behövdes emellertid vinstuppgång.en un-

1980-talet försvåratder delen kan ha expansion i näringslivet viasenare av
förhållandevis brist yrkesutbildadbl. högt ränteläge och på arbets-etta.

kraft. Men det problem hängerär med den ekono-ett som mer samman
miska politikens inriktningallmänna under delen 1980-talet änsenare av

devalveringama 1981 och 1982.med
Erfarenheterna från l980-talets hälft vinster i nivåpekar på attsenare

inte tillräckligtmed omvärldens villkor för få nödvändigär ett att en
förnyelse näringslivet. förutsättsdet svenska Dessutom fungerandevälav

för i första kapital arbetskraft.marknader hand och detta sammanhang1
troligen skattesystemet utgjorthar det svenska problem, bl.a.ett genom

bidra till inlåsning" kapital i historiskt lönsamma branscher.att av
offentliga flerasektorn har på olika haft förDen sätt betydelse struktur-

omvandlingen. förutsättningar förMycket det struk-är snabbav som en
turomvandling offentliga uppgifter utbildning, forskning, kommuni-är -
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kationer, infrastruktur, arbetsmarknadspolitik Expansionen of-m.m. av
haftfentlig sektor har emellertid också negativ sida. Skatteuttaget haren

höjts olfentliga sysselsättningen möjlighetenoch den växande har påverkat
för utbyggnad den konkurrensutsatta sektorn.en av

produktionen i offentliga enligt internationellaEftersom den sektorn
nationalräkenskapsprinciper efter sina inte eftervärderas kostnader och

har storleken effektvärdet på det produceras på sektorn på produk-som en
tiviteten BNP arbetad timme. ökad offent-Däremot kanmätt som per en
lig inte förklara i produktivitetstillväxtenverksamhet nedgången i ekono-
min decenniet. faller näringslivet i sig. verklighe-det Den helt på Isenaste

förändras naturligtvis produktiviteten i offentligaockså den sektorn,ten
vilket spelar för resursutnyttjandet i ekonomin.roll Men godstoren en
produktivitetstillväxt visar sig då antingen i form lägre resursåtgångav en
eller i bättre kvalitet tjänster erbjudes.på deen som

framtidasamband med den produktivitetstillväxten bedöms i kapi-I att
fors diskussion förklarattel och vad kan ha nedgången i4 en om som

produktivitetens tillväxt i fallunder år. Där det varjenämns attsenare
delvis sig mätfel. förefaller emellertid sannoliktkan Det denröra attom

ekonomin i likhet med industriländers ekonomiersvenska många andra
liderockså del strukturella problem.enav

utmaningarProblem och3.7

konkurrenskraftenBevara

situationen i den svenskaförsämradesförsta på 1980-taletUnder de åren
samtidigtbytesbalansunderskottenoch växteekonomin snabbt. Budget-

in-Pessimismenökade.produktionen stagnerade och arbetslöshetensom
framtiden utbredd.för var

Åren politiken. devalve-omläggning Två1982 skedde1981 och aven
åt. Syftetfinanspolitikensamtidigt stramadesgenomfördesringar varsom

sysselsättning i utrikes-tillväxt, full och balansgodsamtidigt uppnåatt en
Tillväxtenflestaöverraskade de bedömare.Resultatetbetalningarna. nog

efterminskade redan några årfart, ocharbetslöshetensköt snabbt var
kapacitetsutnyttjande.fulltekonomin nära

ekonominssvenska1990 helhet har denperioden 1982-Sett över som
hari I avseendeungefär i nivå med den Västeuropa.tillväxt varit ett

iunikt låg. denväsentligt arbetslösheten Menvarit bättre; ärutvecklingen
till idagsamtidigt fröet det detligger ärarbetslöshetenmycket låga som

inflations-ekonomin, alltförden högai den svenskaakuta problemetmest
takten.

Ändå vintern 1990 tala avgö-förefalla överraskandedetkan att om en
ekonomisk-föreslå drastiskaekonomin ochkris i svenskarande den att

emellertidutvecklingen 1980-talet harpåpolitiska godaåtgärder. Den
kraftigmycketunikt faktorer,följdvarit ett engynnsammaav paren

efterkrigstidensdevalveringama 1981 och 1982kostnadsfördel efter samt
kostnadsfördelen bortahögkonjunktur. ärinternationella Närlängsta nu
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konkurrenskraftsproblem situationenoch på kanväg ersättasatto. m. av
förvärras internationella konjunkturen viker.mycket snabbt denom

periodenkapitel 9 behandlas denna bakgrund utvecklingen underl mot
hjälp1990- 1995. sker med några kalkyler, belyser den mak-Det av som

roekonomiska utvecklingen olika förutsättningar.under Frågan sedanär
för skall möjligt samtidigt återställavad krävs det balan-att attsom vara

fulli utrikesbetalningarna tillväxt ochoch upprätthålla god syssel-sen en
Lönebildningensättning i ekonomin. spelar i sammanhangdetta en cen-

diskuteras därför relativt utförligt.tral roll. Den
perspektiv,utvecklingen sig ikommer gestalta längre underHur att ett

förut-belyses i kapitel 10. under1990-talet helhet, Analysen där görssom
befinner sig i makroekonomisksättningen ekonomin balans år 2000.att

Även fall från kvantifieradei detta sker analysen med utgångspunkt några
förtsscenarier. den diskussion tidigare uppenbar-Mot bakgrund ärav som

fråga tillräckligt förligen viktig skall kunna skapashur utrymme enen
tillväxt i den konkurrensutsatta sektorn.

Ökad produktivitetstillväxt

konkurrenskraftenroll föravgörandeProduktivitetstillväxten spelar en
produktivitets-stabiliseringspolitiken. Med högreförocksådärmedoch en

reallönetillväxt konkur-för bättrefinns dettillväxt utan attutrymme en
också iproduktivitetstillväxten har högförsämras. Den lågarenskraften

ekonomin.överhettning i den svenskabidragit till dagensgrad
välstândsutvecklingen på läng-föravgörandeProduktivitetstillväxten är

förändringar imedproduktivitetstillväxten tillsammanssikt. Det ärre
idenproduktionens tillväxt. Det ärsysselsättningen bestämmer somsom

inkomster ochför öka hushållensärsin huravgör attutrymmetstorttur
sysselsättning-har bådeservicen. Under 1980-taletoffentligadenbygga ut

Ändå ekonomin varittillväxten iharsnabbt.investeringarna ökatochen
bestämningsfaktorerpotentiella tillväxten och dessframtidalåg. Den ana-

i kapitellyseras
produktivitetstillväxten.meningar vad avgörDet råder delade om som

itillväxt produk-mycket långsamår, medUtvecklingen under ensenare
ekonomin,kapacitetsutnyttjande i antyderfulltparallellt medtiviteten

central roll. Ettsannolikt spelarförklaringarstrukturellaemellertid att en
ekonomiska politi-istyrmedlen denstrukturpåverkandeviktigastedeav

effekterna planerade skatte-ekonomiska denDeken skattesystemet.är av
kapitelireformen diskuteras

betydelse sysselsätt-framgått dendiskussionen hartidigaredenAv
produktivitetstillväxten. Ock-förolika sektorer harfördelning påningens

sig tillförändras ochekonominsvilket strukturdet påså sätt nyaanpassar
scenarieri defrågor belysesbetydelsefullt. härDet ärförhållanden är som
i kapitelkärnanekonomin under l990-talet utgörutvecklingen iför som
visas liteolika branschernäringslivetshända medtänkas10. Vad kansom

regional analys. Därinnehållerkapitel 13, ocksådetaljerat i ensommer
infra-investeringar iutbildning ochbetydelsenockså bl.a.diskuteras av

utvecklingen.ekonomiskaframtidaför denstruktur
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snabb internationaliseringEn

lntemationaliseringen ekonomin sig olikamånga uttryck. Handelntarav
med omvärlden ökar. På år har också arbetskraft kapital ioch ökadsenare
utsträckning börjat sigröra över gränserna.

intemationaliseringen fenomen.Den pågående ingetär Den ärnytt en
följd i teknologiskagrundläggande drag den utvecklingen inte minstav -

liberaliseringpå transportområdet och den handeln skett underav som-
efterkrigstiden. EG:s i kombinationmarknad med utveck-gemensamma

Östeuropalingen i emellertid givit frågorhar dessa ökad aktualitet.en
olika bidrar intemationaliseringen till välfärd.På många högresätt en

Handelsutbytet möjligt skillnadergör det på i produktionsför-att ta vara
mellan olika och utnyttja stordriftsfördelar.måga länder Faktorrörlig-att
innebär kunskaper teknologi spridsheten bl. och snabbt mellanatta.
Tillländer. kommer positiva "icke-ekonomiska" effekterdetta många som

kulturellt utbyte osv.
Samtidigt medför otvivelaktigt integrationenden ökade med omvärlden

förökat beroende. det har konsekvenser stabiliserings-Att både ochett
strukturpolitiken framgår kapitel kapitel diskuterasI 15 också hurav
fördelningspolitiken kan komma påverkas, bl. allt interna-att a. av en mer
tionaliserad arbetsmarknad.

Utvecklingsbetingelserna för ekonomin 1990-taletden svenska under
ipåverkas starkt vad händer omvärlden. I kapitel 4 presenterasav som en

internationell faktorerbakgrund. Där genomgång bådegörs ären av som
avgörande för utvecklingen sikt, arbetskraftenspå lång och produk-som

fortsatttivitetens tillväxt, villkoren för handel förutsättningar-ochosv. av
makroekonomiskför utveckling 1990-talet igod under OECD-enna

förändringarnaländerna. Vidare diskuteras hur de snabba i Europa kan
ekonomiska utvecklingen.tänkas påverka den

Strukturomvandlingen i näringslivet förändringar iberor svenskaav
efterfrågan tekniska utvecklingen.konsumenters och den En avgörandeav

roll spelar också inflytandet från omvärlden. strukturomvandlingDen som
i scenariema i kapitel i följd förväntadebelyses 10 hög gradär en av

förhållanden på världsmarknaden.
i näringsliv vidHur strukturen svenskt kan komma påverkasatt en

ekonomisk integration EG diskuteras i kapitelmed Därnärmare l
förbelyses också tänkbara konsekvenser svenskt näringsliv utveckling-av

Östeuropa.ien
omfattande i inves-Under år har mycket uppgång de svenskasenare en

teringarna utomlands skett. Särskilt investeringarna ihar Västeuropa ökat.
investeringar iSamtidigt utlandets den svenska ekonomin förhållande-är

Ävenvis utveckling diskuteras i kapitelbegränsade. denna belyses och ll.
integration 1980-talet finansiellaEn mycket snabb har under skett deav

i utveckling beskrivs diskuteras imarknaderna Västeuropa. Denna och
kapitel del intemationa-14. Där analyseras också de krav den ökadeen av
liseringen komma finansiella 1990-kan ställa på den sektorn underatt
talet.
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sparandeHögre

Sparandet i den svenska ekonomin förbättratshar under 1980-talet. Det
förstaisammanhänger hand med budgetunderskott elimi-haratt statens

betydande investeringsuppgångMen har också Samtidigtskett.nerats. en
emellertid sparandet i hushållen minskat.har

Sparandet bör under 1990-talet demografiskahögt bl.a. skäl;vara av
första decenniernaunder de 2000-talet ekonomin.på ökar andelen äldre i

beräkningar finansiellaDe den utvecklingen fram till år 2000av som
redovisas i kapitel emellertid10 tyder bruttosparandet i ekonominpå att

bli förhållandeviskan komma lågt under 1990-talet, även denatt om
allmänekonomiska utvecklingen blir relativt god.

prognostiserade fråganDen utvecklingen väcker högrehur ettom
sparande skall komma till stånd. analyseras i kapitel möjlighetDen En

försöka offentligastärka det ytterligare förär sparandet denatt utan att
höja utgiftspolitik.skull skattetrycket, dvs. Alternativt kanstram etten
privat eftersträvas. Pensionssystemethögre sparande ispelar dessa sam-

därförmanhang central roll både betydande del skatteintäkter-atten en av
används för pensionerna för offentligtbetala och väl utbyggtatt att ettna

pensionssystem mindre motiv för privat sparande.ger
Om skattetrycket sänks vidtas för stimuleraandra åtgärderutan att att

privat risken för fortsatthögre sparande är överhettning och störreett
bytesbalansunderskott betydande.

förSituationen närvarande speciell visär på så delatt storen av
iunderskottet bytesbalansen sammanhänger omfattandemed de svenska

investeringarna i utlandet. Om dessa motsvarandeettsenare genererar
återinflöde finns ingen anledning tilldet skestörre Att så kommer attoro.

emellertid inte självklart. i kapitel visasI räkneexempel 9 hur känsligär ett
för olikabytesbalansen investeringarnaär antaganden rörande de svenska

i utlandet.

bättre fungerande offentlig sektorEn

offentliga finansiella förbätt-Under l980-talet har den sektorns sparande
utveckling döljer sig inkomst-snabbt. Bakom denna dels snabbrats en

tillväxt, jämfört tidigare tillväxt i offentligadels med långsam deen
utgifterna främst för investeringar konsumtion. utvecklingoch Denna
belyses i kapitel

fråga diskuteras i kapitel utvecklingenEn är undersom samma om
förmodas följa ifrågasätts1990-talet kan Det bl.a.mönster. motsamma

investeringar förväntasbakgrund behoven kan öka.attav av
kapitel 8 redovisas beräkningar offentliga utgifternade på mycketl av
sikt, fram till visar finns utgiftstryck ilång 2025. De det betydandeatt ett
offentliga till följd befolkningen blirden sektorn bl. allt äldre.atta. av

väsentligt kontinuerligtMot bl.a. denna bakgrund det bådeär prövaatt
utgiftsprogram offentligaexisterande organi-och den sektornsöveratt se

sation funktionssätt. Om inteoch så sker kommer det knappast att vara
möjligt bibehålla eller sänka skattetrycket. något statsmakternaatt som

sig för.uttalat
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Miljöpolitiska utmaningar

Hittills har uppmärksamheten koncentrerats ipå den ekonomisk-politiska
debatten långtidsutredningamaoch traditionella frågeställningar. Utryrn-

ägnas emellertid i denna långtidsutredning också miljö-åt och energi-me
frågorna. finnsFör detta fleradet skäl.

Den ekonomiska utvecklingen har omfattandemycket konsekvenser för
Ävenmiljön och framgångar harnaturresursema. nåtts inte minst iom -

Sverige miljöpolitikenspå finnsområde det anledning ekono-att tro att-
misk aktivitet i ökad utsträckning förstör miljön. Det här är naturligtvis
allvarligt därförbl.a. miljöförstöring medför minskad välfärd,att något

möjligen skulle framgå miljö- och i ökad utsträck-som naturresurserom
ning värderades vid ekonomiskt beslutsfattande. På sikt kan emellertid
miljöförstöringen också tänkas ha påtagligt negativa effekter på den eko-
nomiska utvecklingen ioch fallvärsta förockså människans överlevnad.
Mot denna bakgrund beskrivs i kapitel 12 hur miljöproblemen idag ut.ser

försökEtt också identifieragörs de allvarligaste miljöproblemenatt under
de decennierna.närmaste

En del kapitel 12 åtägnas analysstor konsekvenserna för denav en av
ekonomiska tillväxten de beslut riksdagen tagit avveckla käm-attav om
kraften, hålla koldioxidutsläppen oförändrade minska utsläppensamt att

svavel och kväve. Särskilt de förstatvå dessa mål kan, deav av om
genomförs tillsammans, mycket konsekvenser för den potentiellastora
tillväxten i ekonomin. Det därför inteär möjligt bortse ifrån dem vidatt

diskussion den svenska ekonomins utveckling under de närmasteen av
decennierna. Samtidigt viktigtär det komma ihåg den analysatt att som

inte är samhällsekonomiskpresenteras bedömning med både kost-en en
nads- och intäktssida. Det enbart miljöpolitikensär kostnaderen som
belyses.

Välfárden på 1990-talet

Avslutningsvis finns det anledning beröra frågan syftetvad medatt om
ekonomisk verksamhet kapitelI 2 diskuterasär. den ekonomiska politi-

traditionellakens mål, bl.a. hög ekonomisk tillväxt, full sysselsättning,
fast penningvärde och jämn fördelning levnadsstandarden. Dären av

för flertaletockså dessa mål kan relateras tillargumenteras brettatt ettav
välfärdsbegrepp, syftar tillde vidga konsumtionsmöjligheterna i vidatt
mening inklusive fritid och god miljö. Undantagna de målärex. en som

relaterade till fördelningenär välfärden.av
Det svårt medär modellbaserade beräkningar meningsfulltpåatt sättett

belysa fördelningenhur levnadsvillkoren i samhället påverkas denav av
ekonomiska utvecklingen i kapitelI 15 konstateras den ekono-stort. att
miska utvecklingen under 1980-talet medfört något ökad inkomst- ochen
förmögenhetsspridning efter mycket lång period stadigtmed minskadeen
skillnader.

heltAv avgörande betydelse för hur välfärden utvecklas den allmän-är
ekonomiska utvecklingen. förtjänarDet ständigt påpekas alltföratt att en

inflationsnabb hotar sysselsättning och tillväxt. Samtidigt medför inflatio-
omfattande förmögenhetsomfördelningar.godtyckliga Hög arbetslös-nen
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ivisar utvecklingen omvärl-klyftor i dettill betydande samhället,lederhet
för inkomstök-minskarekonomisk tillväxtden. Med utrymmeten svag

fördelningspolitik.för bedrivaocksåningar i allmänhet, attmen
försök urskilja och analyseraavslutningsviskapitel 15I görs ettett att

utvecklingen 1990-talet kanekonomiska undertroliga i denantal drag som
internationella utveckling-fördelningspolitiska konsekvenser. De denärfå

skatterefonnen det begrän-strukturomvandlingen, den planerade samten,
diskus-Sammanfattningsvis lederoffentlig expansion.försade utrymmet

fördelningspolitikens medel kandelfram till slutsatsensionen att aven
effektivitetbrister ifinansiella till följdskäl,bådebehöva omprövas avav

tillkommitharproblemkonsekvensoch attatt mennyaavsom en -
internationelltSverige skall kunna haförförutsättningarna settatt en

välfärden 1990-talet goda.fördelning också under ärjämn av

Sammanfattning slutsatser3.8 och

högkonjunkturen,ihållande internationella de två devalve-Den stora
finanser förringarna saneringen har spelat central rolloch statensav en

Syftet devalveringar-ekonomiska utvecklingen under l980-talet. medden
finanspolitiska åtstramning kombinerats stimu-de medoch den attvarna

Endastutbyggnad den konkurrensutsatta sektorn. sådanlera av om enen
fulltill skulle möjligt sysselsätt-utbyggnad kom stånd det uppnåattvara

i utrikesbetalningama.ning och ändå ha balans
1980-taletsektorn har byggts under syssel-Den konkurrensutsatta ut -

och investeringarna har legat på högsättningsnedgången har bromsats en
i jämvikt samtidigt1986 bytesbalansennivå. Redan under år somvar

2%. emellertid ändå inte säkert denDetarbetslösheten är attcavar
idag tillräckligtkonkurrensutsatta sektorn är stor.

i ekonomin under l980-talet.totala sparandet har ökat Det ärDet
offentligaföljd sparandet ökat snabbt. Sparandet harfrämst detatten av

nivåerna från 1970-talets början.emellertid inte uppnått
fallit mitten l980-talet.finansiella sparande har sedanHushållens av

i ekonomindelförklaring till överhettningden råder ochDet är som nuen
emellertid förtill försämringen i utrikes betalningarna. Mycket talarde att

delvis tillfälligt, hushållenfallet i sparande orsakathushållens är attav
kreditmarknadensina skulder avreglerats.ökat när

Överhettningen ekonomin kostnadsstegringi har lett till snabb ochen en
konkurrenskraft. kostnadsförsprång devalveringamaförsämrad Det som

förmodligen försvunnit. i ekonominskapade har För balans skallatt
lönestegringstakten inom dekunna upprätthållas krävs årennärmasteatt

produktion.bringas väsentligt. hotas sysselsättning ochned Annars
varitFinanspolitiken under delen l980-talet. Underhar störrestram av

flera fåttåren tyder dock mått på den ochde svängtsenaste att svagten
fortsatta förbättringen offentligaexpansiv inriktning, den dentrots av

Överhettningenfinansiella sparande. på arbetsmarknandensektorns är ett
finanspolitiken inte varit tillräckligt under detecken på att stram senaste

åren.
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ekonomiska tillväxtenDen har 1980-talet iunder betydligt större ut-
sträckning under tidigare decennierän burits resursinsatser,ökadeupp av

sysselsättningen investeringarnabåde och har ökat. Den uppmätta pro-
duktivitetstillväxten särskilthar under decenniets del varit mycketsenare
svag.

Mot bakgrund de problem för den svenska ekonomin beskrivits iav som
detta kapitel sigavtecknar viktiga utmaningar för den ekonomiskatre
politiken 1990-talet:under bevara förstärkaoch helst konkurrenskraf-att

öka höjasparandet och produktivitetstillväxten.ten, att att
Långtidsutredningen kommer därutöver också behandla några andraatt

problemområden framstår väsentliga för den ekonomiska ut-som som
vecklingen under l990-talet, nämligen den tilltagande intemationalise-
ringen och integrationen med omvärlden, omdaningen offentligadenav
sektorn, miljö- energipolitikenoch välfárdsutvecklingen i vidaresamt
mening.
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4 Den internationella bakgrunden

4.1 Inledning

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige iär utsträckning beroendestor av
vad händer i omvärlden. För liten öppen ekonomisom denen som
svenska spelar den ekonomiska tillväxten, inflationen, ränteutvecklingen

i övriga industriländer avgörande roll. De bedömningarm.m. en görssom
i detta kapitel ligger därför till grund förbl.a. analysen den svenskaav
ekonomins utveckling i kapitel 9- 13.

Det följande avsnittet belyser de långsiktiga utvecklingsdragen och till-
växtmöjlighetema i omvärlden. Avsnitt 4.3 bild den makroeko-ger en av
nomiska 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 bl.a. bygger fortsattpå obalanserstora mellansom externa de
största ekonomierna inom OECD-området. Slutligen sammanfattas de
bedömningar i kapitlet.görssom

4.2 Långsiktiga utvecklingsdrag

Produktivitetstillväxten har fallit

Medan makroekonomiska faktorer efterfrågeutvecklingen för-ochsom
ändringar i kapacitetsutnyttjandet påverkar den ekonomiska tillväxten på
kort och medellång sikt bestäms tillväxten på lång sikt främst ökningenav

produktivitet och arbetskraft.av
Av tabell 4.1 framgår produktiviteten vuxitatt markant långsammare i

hela OECD-området efter oljekrisen. 1 Förenta började dockstaterna
nedgången i produktivitetstillväxten redan i slutet l960-talet. Underav

år har produktivitetstillväxten ökat något inom OECD-området;senare i
jämförelse 1960-ta1etmed tillväxtenär emellertid fortfarande låg.

Tabell 4.1 Produktivitetstillväxten OECD.i Real BNP sysselsattper
Årlig förändringprocentuell

1960- 1968- 1973- 1979- 1986-
1968 1973 1979 1986 1988

Förenta 2,6 1,0 0,0staterna 0,9 1,0
Japan 8,8 7,3 2,9 2,8 3,1
Förbundsrepubliken Tyskland 4,2 4,1 2,9 1,5 1,7
OECD-totalt 4,1 3,4 1,5 1,5 1,7

Källor: OECD Historical Statistics och Economic Outlook 45, 1989.nr
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fångastatistiken svårti ärförklaras det attnedgångenDelvis kan attav
produkter. Dessa mätpro-följdtillkvalitetsförbättringar nyaav ex.upp

eftersom sektoroch dennatjänstesektomsärskilt iblem är expan-stora
ökat.mätproblemenharbetydelsentidkraftigt underderat avsenare
dockefter 1973 tordeproduktivitetstillväxten har dämpatsSlutsatsen att

kvarstå.ändå
för denindustriländer talarflertaletsamtidigt i attskeddenedgångenAtt

1973Efter oljekrisenstörningar.makroekonomiskamedhängde samman
produktivitets-OECD-området. Det drogikapacitetsutnyttjandetföll ner

tillväxten.
tilli oljepriset lettförändringarnaförklaringmöjlig ärEn attannan

det lönsamtoljeprishöjningama blevEfterkapitalförstöring. attbetydande
energisnål,ochutrustning medenergiförbrukandegammal,ersätta menny

teknologi haföll, kanoljeprisema sedanutdragen. När nyenprocessen var
däm-produktivitetstillväxten haDärmed kanblivit lönsam.återigen mer

investeringskvot.oförändrat högtrotspats en
teknologigap mellandettill nedgången ärförklaringYtterligare atten

mins-fanns vid krigsslutet harOECDochFörenta restenstaterna somav
produktivitetenhöjamöjligtinte längreinnebar det attkat. Det att var

teknologi.importeraattgenom
höjasproduktiviteten ocksåkundel960-talen1950- ochUnder genom

jordbrukssek-lågproduktivaarbetskraft från denomflyttningsnabb aven
överflyttnings-produktivitet. Dessahögreindustrisektom medtilltom

början 1970-talet. Igradvis underemellertid uttömtsvinster hade av
industrin medsig frånutsträckning rörtarbetskraften i ökadstället har -

produktivitetstill-medtill tjänstesektomproduktivitetstillväxthög en-
idag.fall deni varje mätslågärväxt somsom

harfunktionssättmarknademasförklaring kanYtterligare attvaraen
Exempelvissjunkit.resursanvändningenieffektivitetenochförsämrats

margi-kombination med högreiarbetsmarknadenregler påändradekan
särskilt i Västeuro-arbetsmarknaden,rörligheten påminskathanalskatter

pa.
vilkavilken ellerslutsatserbestämdanågradrasvårtDet är att om

produktivitetstill-iför nedgångenbetydelsehaft störstharfaktorer som
förtalar docki flera ländersamtida nedgångenplötsliga ochDenväxten.

olje-förändringarexogenastörningar ochmakroekonomiska somatt
en viktig roll.har spelatprisförändringama

mekanismförståförsökahistoriskt intresseinte bara attDet är emaav
möjligheternaocksåökarefter 1973. Dettillväxtenminskadedenbakom

utvecklingen.framtidadenbedömaatt

1990-taletbetingelser påGynnsammare

utvecklingen. Förtekniskadeni gradhögberorProduktivitetstillväxten av
teknologiskatalar de1990-taletproduktivitetstillväxt undersnabbareen

elektronik-inomdecenniernadeunderskett senastegenombrott ex.som
teknologiskainnantidvisar deterfarenheterHistoriska tarattområdet.

i uppmät-dendärmedochproduktionssystemeniigenomslårgenombrott
1990.Chambers,ochproduktiviteten Andersenta
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Diagram 4.1 visar arbetskraftens och kapitalets produktivitetstillväxt-
takt i olika industribranscheri Storbritannien. Tillväxttakten är uppenbar-
ligen högst i de branscher förutsättningarnadär för till sig ochatt ta
utnyttja den teknologin bör ha varit störst elektronik,nya datorindustri-

Det talar företc. det kan finnasatt betydande potential för produktivi-en
tetstillväxt i andra branscher när den teknologin väl har slagit igenom.nya

Diagram 4.1 Tillväxt i arbetskraftensoch kapitalets produktivitet. Tillverkningsindu-
strin i Storbritannien 1948 1984-
Arbetsproduktivitetens Ztillvöxttakt

g-

Datorer.
8

7-

5-

5
aKm" Elektronik.

instrument4"
Metall
industriT -WW Textil Elektro. . .3- ° tillv.Annano LäderTobak° Motortransportmedel°

2- Mekanisk 0 pappa,

transportmedelAndra.1 Metallvaror- .

L d Ieoo I-4-3-2-101234 I I I I f

Kapitalproduktivitetens Ztillvöxttakt

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

En förgrund optimism utgör de strukturella förändringarannan som
genomförs i många OECD-länder. Skatterefonner, där sänkta marginal-

iblandskatter och också lägre genomsnittliga skattesatser viktiga inslag,är
har genomförts i antal länder.ett

Också på andra sätt har industriländermånga försökt effektivisera re-
sursanvändningen, minska subventionemat.ex. till industrinattgenom
och tillåta konkurrens i offentligaden sektorn. Det naturligtvisär vanskligt

3 10-0264
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effektbörjarbli eller deelfektema dessa åtgärder kan närstora geav --
positivateorier åtgärderna haekonomiska börenligt vedertagnamen

tillväxten.ekonomiskaeffekter på den
integrations-därtillinre marknad, och knutnaFörverkligandet EG:sav

ekonomis-inslag i denicke-EG centraltbland länder, utgörsträvanden ett
för tjänstergränshinder ochSlopadepolitiken i Västeuropa.ka varor,

avregleringar, positivaproduktionsfaktorer, liksom andra slag väntas geav
förstärkt inomekonomiema. konkurrensvästeuropeiska Eneffekter depå

stordrifts-utnyttjandetill specialisering ochmöjligheterökadeEuropa, av
integrationen.fördelarnaekonomiska medviktigastefördelar deutgör

finns förutsättningaravsnitt framgår godadiskussionen i 4.3. detAv att
1990-makroekonomisk utveckling i OECD-området understabilför en

utvecklingenteknologiska och detillsammans med dentalet. Det talar
för förbättra funktionssättet i indu-vidtagits vidtasochåtgärder attsom

förhållandevis produktivitetsutveck-ekonomier för godstriländemas en
årligbedömningamakommande baseras påling 1990-talet. Deunder en

2% i OECD-området,produktivitetstillväxt i det årpå närmaste attper
åren.% gällt under de 15jämföra med de 1,5 senastesom

befolkningstillväxtAvtagande

avtagit i OECD-områdetbefolkningstillväxten har4.2 visarTabell att
fortsätta lång-decennierna. Befolkningen växaväntasunder de senaste

i OECD-arbetsför ålder 64 årBefolkningen i 151990-talet.undersamt -
0,3% 1991 och 2000. Denår mellanöka medområdet bedöms mestper

Förbundsrepubliken Tysklandiutvecklingendramatiska väntas äga rum
frånförutspås. Immigrationi arbetsförbefolkning ålderminskaddär en

bedömning.Republiken dock kullkasta dennaDemokratiska kanTyska

1970-2000OECD-omrâdetutveckling iBefolkningens4.2Tabell
Årlig förändringprocentuell

arbetsföri ålderBefolkning

1990-1980-l970-
200019901980

0,50,9l,lFörenta staterna
-0,4-0,10,2Förbundsrepubliken Tyskland

00,5l,lJapan
30,71,0OECD-totalt

finansdepartementet.Källor: OECD och

minska likaantagligen intedockArbetskraftens tillväxt kommer att
förväntas öka. Dess-förvärvsfrekvenskvinnornaspåmycket. Det beror att

deltidsarbeteorganisation ledaflexibeleffektiv ochkan avutom meren
stiger.förvärvsfrekvensentill att

befolkningsutvecklingen andeleni ärdraggenomgående attEtt annat
befolkningen.arbetsföratilli förhållande denökakommerpensionärer att

OECD-länder medi alla störreförsörjningsbördan växerinnebärDet att
särskiltbliutveckling väntasDennaför Förentaundantag staterna. mar-

Förbundsrepubliken.ochkerad i Japan



Tabell 4.3 Försörjningsbördan. Andel befolkningen 65 år och äldre i relation tillav
befolkningenandel mellan 15 och 64 årav

Procent

1980 1990 2000

Förenta 17,1 18,7 18,3staterna
Japan 13,4 16,6 22,4
Förbundsrepubliken Tyskland 23,4 22,5 25,1
OECD-totalt 19,0 19,8 21,2

Källor: OECD finansdepartementet.och

Den försörjningsbördanökade fåkan två huvudsakliga effekter på eko-
nomin i västvärlden:

Behovet sociala tjänster, inkluderande sjukvård och allmän pensionav-
Skattebördanökar. för den yrkesaktiva befolkningen kommer därför att

öka.
Erfarenheten visar hushållens sparande tenderar minska dåatt ande-att-
len yrkesaktiva minskar i relation till andelen 65överpersoner personer
år.

Om hushållens sparande minskar kan innebäradet stiger,räntornaatt
vilket medför investeringarna och därmed tillväxtenatt den potentiellaav
produktionen hämmas.

Skillnader i den vilkentakt med Förändringardessa påverkar de enskilda
länderna bör effektha finansiellapå det sparandet och därmed påen
bytesbalansema. I Förenta förväntas dämpning den privatastaterna en av
konsumtionen och investeringarna medföra ökat inhemskt sparandeett

förbättringoch bytesbalansen. l Japan och Förbundsrepublikenen av
däremot väntas den utvecklingen. förväntadeDen demografiskamotsatta
utvecklingen bör alltså siktpå underlätta anpassningen de externaav
obalanserna.

förPrognosen befolkningsutvecklingen dock behäftadär med betydande
osäkerheter, bland har intehänsyn tagits till flyttnings-eventuellaannat

Eftersom befolkningstillväxtenströmmar. kommer istörstatt vara re-
länder, kan sigvänta ökad emigration till länder medsurssvaga man en en

god ekonomisk standard befolkningstillväxtoch United Nations,en svag
Troligen1986. invandringenökar till OECD-länderna, vilket skulle leda

till starkare befolkningsökning framgårvadänen som ovan.

Stabila olje- och råvarupriser

Som framgår diagram sjönk4.2 den genomsnittliga årliga tillväxten iav
världens energikonsumtion från 5,7% under 1960-talet till 2,0% under
l980-talet. Nedgången förklaraskan dels lägre BNP-tillväxt inomav en
OECD-området efter 1973, dels kraftiga ökningar oljeprisema 1973-av
1974 och 1979- 1980, stimulerade konsumtion energi i andrasom av
former och ledde till ökad effektivisering energiförbrukningen.en av

Ytterligare förklaring kan den ekonomiska strukturen haratten vara
förändrats. Sedan 1860 har energikonsumtionvärldens trendmässigt stigit

Åren2% eftermed år. andra världskriget framoch till 1973 stegca per
energikonsumtionen med 5% år. Detta dock exceptionellca per var en
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1860- 1987energiförbrukningUtvecklingen i världenstotalaDiagram 4.2

skolalogoritmiskoljeekvivolentertonMiljoner

10000-

1000-

100 19150 1580 26001680 Y 1930 1520 1540 r
1860

intemasjonale bakgrunnen,1990, DenKälla: och Chambers, D.,Andersen,
Långtidsutredningen 1990.10tillbilaga

energipri-fallande realaekonomisk tillväxt,starkkarakteriseradperiod av
energiinten-itillväxtsnabbinnebarstrukturomvandlingoch ensomenser

konsumtion.privatochproduktionsiv
tillenergikonsumtionen återgåttdocktio åren hardeUnder senaste

framför allt% beror2 år. Detta1950 på1860 ochmellanökningstakten per
till vadövergåpåeller vägövergått äri-ländema attpå somatt --

tjänste-karakteriserad bl.a.postindustriella fasen attkallas denbrukar av
energiåt-relativt litenindustrier, medavanceradeteknologisktochsektorn

snabbt.gång, växer
för olja, harspeciellt starkvaritharprisstegringenrealaEftersom den

fallit medtill näs-relation BNPolja iförbrukningenoljeintensiteten av
åtgärderandraSkattemässiga och1973.sedanOECD-området°/0i40tan

förolja ochförbrukningenför reducera attsidamyndigheternasfrån att av
utveckling.bidragit till dennaenergiformer harutveckla andra

Samtidigtöverkapacitet.f.n.kännetecknasOljemarknaden somav
i länderproduktionskapaciteten byggts utharefterfrågetillväxten dämpats

följdTillAlaska.Nordsjön ochMexico,iframför alltOPEC,utanför enav
förväntas ändåefterfråganstigandedärmedochtillväxtekonomiskgod

1990-talet.mittenfram tilldollar/fat20stiga tilloljeprisetrealadet avca
måttlig ökningMedbli högre.oljepriset någotsikt kan avPå längre en

oljautvinnabilligareblirdetantagande attochefterfrågan attett om
1990-dollar/fat under slutet27till 25oljepriset ökarealadetbedöms av-

talet.
fluktueratexkl. oljapriserna råvarorhar på1960-taletmittenSedan av

trendmässigt fallit iprisernaSamtidigt harkonjunkturen.kraftigt med
reala termer.
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Diagram 4.3 Prisutvecklingen lör olja och råvaror 1950-2000
Index 1979- 1981 1 OO

160-

140-

120-

100

80-

0 . 19so 1970 1900 1990 20001950

Streckadelinjer FinansdepartementetsAnm.: anger prognos.
Källor: Världsbanken 1989, Price Prospectsfor Major Primary Commodities samt
finansdepartementet.

Den relativt goda BNP-tillväxt i avsnitt 4.3 prognostiseras inomsom
OECD-området innebär viss prisökning förväntaskan under 1990-att en

fortsatttalet. En teknisk utveckling produktionen billigare medförgörsom
prisökningendock blir begränsad. decenniets första hälftUnderatt väntas
råvaruprisemade reala totalt stiga med 6 Råvaruprisemaprocent.ca

stabiliseras sannolikt under andra hälften 1990-talet inter-dentrots attav
nationella ekonomiska tillväxten fortsätter relativt stark. Förkla-att vara
ringen finnastår i samspelet mellan efterfrågan på råvaror kapaci-ochatt
tetstillväxt. Utgångspunkten for bedömningen relativtär stark BNP-att en
tillväxt förstaunder 1990-talets hälft leder till produktionskapacitetenatt
byggs därmed till visstoch kapacitetsöverskott inom råvaruindu-ut ett
strin. Detta beräknas dämpa priserna under andra hälften 1990-talet,av

fortsatt stark expansion världsekonomin.trots en av

Ökande världshandel

Världshandeln kraftigt efterhar ökat världskriget.andra Mellan 1950 och
1988 ökade världshandeln i genomsnittmed 6,5% år. Samtidigtca per

produktionen %växte med 4,5 år.per
Delvis reflekterar uppgången i kvoten handel/produktion efter-under

krigstiden tillåtergång normal nivå vad gäller öppenhet i deten en
ekonomiska Under depressionen och de världskrigensystemet. två mins-

internationellakade det handclsutbytet dramatiskt.



70

19861950-tillväxtproduktionensochVärldshandelns4.4Tabell
100l980Index

19861980197019601950

Exportvolym
119100612713Totalt
107100714820ordbruksprod.J
89100854219Mineraler

13010050198lndustrivaror
Varuproduktion

100 114693923Totalt
16100 1816347Jordbruksprod.
921007629 45Mineraler
17100 1663217Industrivaror
17100 1684026BNPsamladeVärldens

OECD.Källor: GATT och

markantökatindustriprodukter harmedhandelninternationellaDen
jordbruksprodukter ökathandeln medmedanefterkrigstiden,under hela

kan beroDettal980-talet.till mitten1970-taletbörjanfrånlångsamt avav
priserjordbruksområdet. Högreprotektionismen inomomfattandepå den

istagnationenutsträckningiolja förklararefterfrågan påminskad storoch
mineraler.medhandeln

i industriländer-produktionenandelför allt störreTjänster avensvarar
iinte ökattjänster harmedhandelninternationelladen sammana, men

produktionen påihop meddettahängerTill del attutsträckning. en
utföras i det landvaruområdet måstepågradi högre äntjänsteomrádet

därförkommertjänsteutbyteinternationelltökatkonsumtion sker. Ettdär
länderna. Dendirektinvesteringar mellani ökadeuttrycktilltill delen

bristfällig stati-förklarasdelvis ocksåtjänstehandeln kanbegränsade av
tjäns-importhinderinstitutionellaomfattande motstik, också avavmen

länder.i mångater
faktorer.följandebl.a. påvärldshandeln beroritillväxtensnabbaDen

transportkostnader harform lägreiframsteg bl.a.Teknologiska av-
internationellt.tjänster handlasochflermedfört alltatt varor

automatisktföretagsverksamhetenInternationaliseringen upp-gerav-
handel.till ökadhov

tillförtårunderl980-talet har storaolja i mitten påPrisfallet på senare-
företag.hushåll ochtill båderesurser

ocksåverkahandeln väntasexpanderandedenDrivkraftema bakom
handelsområ-påinternationella reglernadeFörhandlingarframöver. om

behand-DärUruguay-rundan.i s.k.för GATT deninompågårdet ramen
tjänster.ochjordbruksprodukterhandeln medliberaliseringarocksålas av

internationali-snabbaretillbidra ännukunnaskulleresultatlyckatEtt en
l990-talet.undersering

utvecklingen EGiefekterPositiva av
för frihinderundanröja allasyftar tilli EGinre marknaden attDen en

medlemsländer-arbetskraft mellankapital ochtjänster,rörlighet i varor,
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EG-kommissionen konstaterar i sin s.k. vitbok från 1985 finnsdetattna.
kvar fysiska,antal tekniska fiskalaoch restriktioner hämmarett som
effektiviteten tilloch upphov kostnader.extrager

Tullar och kvantitativa restriktioner för inomhandeln EG har visserli-
minskat i betydelse tillämpas fortfarande. vitboken identifierasIgen men

flera kostnadshöjandeandra hinder, exempelvis kontroller förkrävssom
till olika, fiskala, statistiska och tekniska bestämmelser efterlevs.att attse

Olika slags hinder för marknadstillträde nationella förregler offent-t.ex.
lig förupphandling, etablering föroch verksamhetsformer i olika bran-

lyftsscher och yrken också fram i vitboken. Slutligen uppmärksammas
Ävenmarknadssnedvridande subventioner. priskontroller och vissa skat-

kan försvåra genomförandet inre marknad.ter av en
vitboken föreslåsI 300 olika åtgärder. Medlemsländema ska strävaca

efter samordna olika bestämmelser ioch ökad utsträckningatt acceptera
den ikontroll sker andra länder. Målet heltär avveckla gränskon-attsom
trollema för och persontrafik mellan länderna.varutransporter

viktigare förslagenNågra de i vitboken följande:är Varor och tjäns-av
för försäljninggodkänts i medlemsland frittbör få säljaster också iettsom

andra länder. Anbudsgivning vid offentlig upphandling i enskilda länder
bör för företag iöppnas hela Gemenskapen. Examina och yrkeskvalifika-
tioner bör i ökad utsträckning erkännas i andra länder för underlättaatt
arbetskraftens rörlighet över Tjänsteproducerandegränserna. företag som
banker, försäkringsbolag, transportföretag, etermedia m.fl. fåbör det

Återståendelättare sig ietablera andra länder. valutaregleringaratt bör
avvecklas. Bolagsrättsliga regler bör församordnas underlätta verksam-att

i flerahet länder. Konkurrenspolitiken förfogamåste effektivaöver medel
aktivsäkerställa konkurrens på marknaderna. Den indirekta be-att en

skattningen bör enhetlig.göras mer
Om alla vitbokens genomförs,åtgärder kan kostnaderna för företagens

produktion försäljningoch och tjänster till andra länder sjunkaav varor
och konkurrensen på marknaderna öka. l större konsultstudie Cecchi-en
ni-rapporten, 1988 har undersökt de rådande pris- och kostnadsför-man

olikahållandena i branscher och på basis detta uppskattat de välfärds-av
vinster möjliga tillär mellan 1/2 7%4 och BNP i EG-länderna.som av

framgårAv tabell 4.5 avvecklingen gränskontrollerna beräknas fåatt av
förhållandevis effekter,små knappt l/2 procentenhet. Mer enhetliga tek-
niska förbestämmelser olika tjänsteproduktionochetc. typer av varu-
uppskattas bidra med 2 procentenheter. kostnadsreduceringarDessaca

igenomkan slå relativt sikt.på kort
Något eftersläpningstörre förmodaskan för effekterde hänförli-ärsom
till ökad marknadsintegration. Med företagsenheterstörre blirga en det

möjligt utnyttja stordriftsfördelar. Samtidigtatt bör tillträdet till nya
marknader öka konkurrensen framtvingaoch högre effektivitet inomen
befintliga företag. Monopolvinster i företag tidigare haft skyddadsom en
ställning bör också komma reduceras. I gengäld kanatt dessa integra-
tionsvinster medföra större potentiella välfárdsvinster de direktaän kost-
nadsreduktionerna, kanske så mycket 2%drygt BNP. Den lägresom av
inflationstakten skapar dessutom för tillväxtfrämjandeutrymme makro-
ekonomiska åtgärder, har beräknats tillett utrymme 2 °/0l/2som ca av
BNP.
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på till tio års sikteEekter EG-integrationen femTabell4.5 Makroekonomiska av

Effekter iTyp åtgärdav

tusentalprocentprocent av
priserBNP konsument arbetenav

2000,4 1,0Gränskontroller -
3500,5 1,4upphandlingOffentlig -
400-1,4tjänster 1,5Finansiella
8502,32,1Utbudseffekter -
800-6,1 l4,5Totalt
20032,5 1,6Makropolitik
000-4,5 57,0Totalt

1988.MarsKälla: Economy,European

långtidsutred-bilaga tilldiskuteras iberäkningarnapresenteradeDe en
mycketresultaten är1989 och där konstaterasningen Flarn och Horn, att

underskattats.och andrafaktorer överskattatsdelSannolikt harosäkra. en
bliromställningsprocessensjälvaöverskattning kantillkällaEn attvara

Å liggasidan kan detantagits. andraresurskrävande vadän ensommer
konkur-eñekterna ökadbeaktainte kunnatunderskattning i att avman
medförafaktorer kanteknisk förnyelse; sådanainnovationer ochpårens

period denlängre äni snabbare takt underskeBNP-tillväxten kanatt en
genomförs.inre marknadenvilken denunder

Baldwin, 1989 bedömspublicerad studie1989under hösten1 en
ibetydligtbliEG-integrationen större änBNP-tillväxteneffekterna på av
iförvänta sigkaninte enbarthävdasCecchini-rapporten. Där att enman

till-ekonomiska tillväxten,i ävendenavgränsad uppgång atttiden utan
såBNP-tillväxt påsikt öka. Enkommerpå långväxttakten extraatt

inom EG-omrá-möjligskulle kunna35 procentenhetermycket varasom
det.

effekterstorleken på deosäkerhetUppenbarligen råder det stor omen
förverkligan-dockEEG-integrationen. Klart ärförvänta sig attkan avman

tillväxteffekter bl.a.positiva påkommerinre marknadendendet att geav
inflationen.dämpasysselsättningoch samt

StatshandelsländernautvecklingHoppfull i
ÅrÖsteuropa begränsade.med ärekonomiska relationerOECD-ländernas

industriländernasvästliga1,7% deexempelvis endast export1987 gick av
Östeuropa. iUtvecklingen1,5%.Sverige lägre,Siffran för ännutill var

utveckling-via pååterverkningar handelndärför direktafår småregionen
blir fram-reformprocessenbegynnandedenvästvärlden. Meni omen

Östeuropas mycketökakommanaturligtvis betydelsegångsrik attkan
framöver.

och 1982 har1981aktiviteten underekonomiskastagnation i denEfter
1980-underSovjetunioneninklusivestatshandelsländerna,tillväxten i
skullestatistiken.officiella Dettaenligt4% dentill årtalet uppgått perca
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tidigare tillväxttak-innebära i förhållande till avtagandetrendbrott denett
i nationalprodukten.ten

officiella tillväxttalenanledning de medfinns emellertid betraktaDet att
deflaterats för underliggandefall inte haskepsis. tycks deI mångastor

silfroma överskattar den realainnebäraprishöjningar, vilket skulle att
Sovjetunionen, enligtitillväxten i ekonomin. gäller synnerhetDet som

1980-talet.haft real tillväxt alls undervissa inte har någonbedömare
Överlag situa-i ekonomiskbefinner sig statshandelsländema sämreen

planekonomicentralstyrd ochl970-talet. Systemet medtion idag underän
resursmobilisering inte fungerat.hartillväxtstrategi baserad på ökaden

relativtidag fattigareösteuropeiska länderStatistiken visar alla äratt
il970-talet.underVästeuropa än

inflationsöver-ekonomiska märksproblemenväxandeBland de ett
statsfrnanser.varubrist osunda Detofta sig uttryck ihäng, samttarsom

produktionföljd subventioner till olönsam ochoftaär ettavsenare en
Även förutrikeshandeln många östländeromfattande prisstöd. utgör ett

Sovjetunionen minskat samtidigttilleftersomproblem, exporten som
Flera län-västmarknadema har ökat.svårigheterna konkurrera påatt av

i Bakom dettaansenliga utlandsskulder västvaluta.ackumuleratderna har
bristande effekti-ofta faktorerförsämrade ligger systemrelateradeläge som

utebliven teknisk utveck-ellervitet i resursutnyttjandet och långsamen
ling.

Östeuropaimedvetenhetfundamentala problem har skapatDessa en
länderreformer ekonomiska Flertaletdetbehovet systemet.avom av

befinnerförändring reformarbetetmycket snabb ävengenomgår omnu en
olika stadier.sig på

försuccessivt införa marknaderreformema syftar tillekonomiskaDe att
förbättradeffektivare resursutnyttjande ochskapa tillväxtatt engenom

erfaren-historiskaemellertidincitamentstruktur. svårDetta är process;en
tillomvandlas mark-planekonomi skall kunnaheter saknas. För att enen

ägarforrner,lagstiftning Denadsekonomi krävs helt med etc.nyanyen
nödvändiga skapaförändringar blir kan kommastrukturella att ar-som

statsfrnan-produktionsbortfall sikt. Saneringenpå kortbetslöshet och av
industriföretagsubventioner till kanminskadebl.serna a. genom --

prisrefonnemaför utvecklingen avgörandeliknande konsekvenser. De
utveckling marknads-ofta folkligt eftersommotstånd,möter moten mer

prisnivå.priser innebär högremässiga en
omvandlingen marknadsekonomi sker,till desto kortaresnabbareJu en

förnedgångsperioden bli. Mycket talar ändåstagnations- ellertorde att
Östeuropa fallanationalinkomsten i helhet kommer ellerstagneraattsom

finns emellertidhälften perspektivförsta 1990 talet. I längreunder ettav
potential för snabb ekonomisk tillväxt.betydande enen

framstårtill marknadsekonomi demokratiochEn lyckosam övergång
Demokratiskamöjlig. flera främst kanske Tyskaidag länderIsom -

Ändå finnsRepubliken idag utvecklingen mycket snabbt. det skälgår-
för kris. Sociala faktorer kommarisken utdragen kanpeka på attatt en

Östeuropavarvidprisreforrner budgetsanering,blockera nödvändiga och
fortsattfastna i situation obalans ochskulle kunna med permanenten

stagnation.ekonomisk
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politiskarisk den ökadeEn med den pågående är attprocessenannan
framkalla till regionaliseringekonomiska friheten kan tendenseroch en av

ekonomiema. utveckling observeras inationella En sådan kande som nu
fortsatta utvecklingen iJugoslavien, den ekonomiskaskulle kunna hämma

Sovjetunionen.
Östeuropa tillfortsatt ekonomisk stagnation i kan leda behovetEn att av

immigrationstrycket årenhjälpinsatser ökar, vidare kan öka. De närmaste
förfaktorer få väl betydelse den svenska ekonominkan såär detta storsom

Östeuropa.i siktländerna På längre kommerökad handel medsom en
få för ekonomin,positiv utveckling betydelse den svenskadock atten

diskuteras utförligt i kapitel lnågot som mer

makroekonomiska utvecklingen4.3 Den

utgångslägehuvudsak braEtt i

ekonomis-början 1980-talet har denlågkonjunkturen iEfter den djupa av
särskiltvarit relativtutvecklingen i industriländemaka gynnsam, om man

jämförelse 1950-l970-talet. med ochjämför utvecklingen under Imed
framgårBNP-tillväxten, tabelltillväxt docksnabba har1960-talens avsom

inflationen högre och arbetslöshetenefter varit betydligt lägre,4.7, l973
högre.avsevärt

1960-1988.Tabell 4.7 BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet Förenta staterna,
OECD-områdetFörbundsrepublikenTyskland ochJapan,

Årlig procentuell förändring

Genomsnitt

1973-1986 1986 1987 19881960-1973

Förenta staterna
2,8 3,4 3,9BNP-tillväxt 3,8 2,4
1,9Inflation 3,5 7,3 3,7 4,1

°/o 4,8 7,2 7,0 6,2 5,5Arbetslöshet,
Japan
BNP-tillväxt 9,4 3,7 2,5 4,5 5,7

0,4 -0,2 0,5Inflation 6,3 6,6
2,5°/o 1,2 2,5 2,8 2,9Arbetslöshet,

Förbundsrepubliken
Tyskland
BNP-tillväxt 1,8 2,3 1,8 3,44,5

0,2Inflation 3,6 4,1 -0,2 1,2
°/o 0,8 7,9 7,9 7,9Arbetslöshet, 5,1

OECD-totalt
3,4BNP-tillväxt 4,9 2,4 2,7 4,1

Inflation 4,3 8,4 2,6 3,2 3,8
°/o 8 2 7,8 7,3Arbetslöshet, 3 2 7 3

Källor: OECD Economic Outlook 1989.OECD Historical statistics och 45,nr

omkring 3,5 °/oipåmitten 1980-talet legatBNP-tillväxten har sedan av
genomsnittliga inflations-OECD-området helhet. Dengenomsnitt i som

jämförtomkring 4%samtidigt sjunkit tillkonsumentpriser hartakten -
början1970-talet ochhöginllationsåren i slutet10% undermed drygt av

1980-talet.av
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Förutsättningarna förefaller betydligt ljusare inför 1990-talet änvara
ivad de slutet föregående decennium. fördeDå flertalet ländervar av en

mycket restriktiv ekonomisk politik for den höga inflationstak-att ner
Så intetycks fallet idag. Därmedten. behöver inte åtgärder förvara att

bekämpa inflationen lägga något hinder i förvägen strävan uppnå denatt
potentiella tillväxt bedömts möjlig.som vara

Det makroekonomiska utgångsläget inför 1990-talet måste alltså sägas
bra. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög. Devara stora externa

obalansema främstmellan de industriländema,största Förentatre stater-
Japan och Förbundsrepubliken Tyskland, kvarstår också, diagramna, se

4.4.

Diagram 4.4 Byteshalanseni FörentaStaterna,Japan och FörbundsrepublikenTysk-
1980-land 1988

Miljarder dollar
Löpande priser

100- ------------------------------------------------------------------------------- --

50- --------------------------------------------- --

o-

5o-. -. . . -- --- --- --- -- - --- --- --. . -- --- ---I Förenta
staterna

-100-- DJqpan ------ ----- --- -- --- -- -- -- ----- --- --

Förbunds-
republikan15o.. ................................................... ..Tyskland

Zoo . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . --. -. .. . . . . . . . . . --. --. . . . -. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Källa: OECD, Economic Outlook No 45, 1989.

Uppkomsten obalansema kan hänföras till expansiva finanspoli-denav
tik fördes i Förenta efter 1982. kombinationI medstaternasom en
restriktiv penningpolitik medförde den hög räntenivå vilket bidrog tillen

kraftig appreciering dollarn.en av
Efter 1985 deprecierats.har dollarn kombinationI vissmed åtstram-en

ning budgetpolitiken i Förenta har det bidragit till minsk-staternaav en
ning obalansema.av

Periodvis har det funnits farhågor för de obalansema skulleatt externa
skapa instabilitet finansiellapå marknader och valutamarknader. Det har

hittillsdock visat sig möjligt finansiera underskottet detatt utan att
uppstått allvarliga finansiellanågra störningar. Risken dockär stor att
kapitalplacerare kräver högre förräntor finansiera fortsatt ameri-att stora
kanska underskott. denna anledningAv kommer kravet på ytterligareen
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utformningeni det gällerstå närreduktion underskotten centrumatt avav
politiken de åren.ekonomiska under närmasteden

inflationoch lågGod tillväxt

uppgåkunnabedömsför OECD-ländematillväxttaktenekonomiskaDen
1990- 1995. Dennaperiodenunder3% årgenomsnitttill i närmare per

betydligt lägre änefter 1973,förgenomsnittet årentillväxt högre änär men
tillberäknas uppgåtillväxtVärldshandelns1960-talen.1950- ochunder

2000.fram till6% årochmellan 5 per

OECD-ländernainflation iochBNP-tillväxt4.8Tabell
Årlig förändringprocentuell

1990-199519941993199219911990
2000

BPN-tillväxt
33332 1/22 l/43/41Förenta staterna
44 4444l/44Japan
333333 l/4l/23Förbundsre-

Tysklandpubliken
1/21/2 222 1/22 1/22 l/22 1/42Norden

33332 3/42 3/42 3/4OECD Europa
33332 3/43/422 3/4OECD-totalt

Inflation
444 4l/4l/4 4l/2 44OECD

Sverige.Exklusive
Källa: Finansdepartementet.

första1990-taletsunderi västvärldenutvecklingenekonomiskaDen
deochobalansemadepåverkashälft externakommer storaatt avav

fordrasdessa. I Förentaför reducera staternakrävsåtgärder att ensom
bytesbalans. Eni landetsunderskottetför reducerarestriktiv politik att

bytesbalansunderskott kom-ochbudget-minskning Förenta staternasav
världsekonomin.effekt pådämpandeatt enmer

4% undertill åruppgåberäknasOECD-områdetiInflationen ca per
förgenomsnittetbetydligt lägre änl990-talet. Det ärförsta hälften av

nivå underungefäroch påoljekrisen 1973efterperioden somsamma
196T- 1973.perioden

investerings-inflation. högaDenrelativt lågforfaktorer talarradEn en
relativtökakunnatillväxten börinnebär1980-taletinivån slutet attav

elleri kapacitetstakvästekonomiema slår attde störremycket attutan
i utsträck-inflationstaktenTill kommerdetta storuppstår.flaskhalsar att

i deRegeringarnaförs.politikekonomiskadenberoendening är somav
tidigtbenägnaallmäntvästekonomiema verkar attstörre reageravaranu

faktorYtterligareinflationstendenser.motverkaförkraftfulltoch enatt
1990-talet ärprisutveckling underför relativttalar engynnsamensom

oljemarknadema.ochutveckling râvaru-påförväntat lugn
realiseras underocksåkunnautveckling börekonomiskliknande godEn

följer med oba-negativa effekterDe atthälften 1990-talet.andra somav
ekonomiskadenbegränsasDärmedborta.tordereduceraslansema vara

BNP-tillväxtproduktionskapaciteten. Enökningenendasttillväxten avav
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i °/0 därförpå genomsnitt 3 verkar möjlig under hälftenandra l990-talet.av
Inflationen liggabedöms kvar på nivå periodenunder 1990-samma som

kring 4%.1995, d.v.s.

Stabil utveckling de västekonomiernai större

Ekonomin i befunnitFörenta har sig i expansionsfas sedanstaterna en
Efter1983. finanspolitik1982 har expansiv bedrivits, stimuleraten som

tillväxten samtidigt medfört kraftig ökning federaladet budget-men en av
underskottet. offentligaDå den upplåningen inte har kompenserats av
privat samtidigtsparande har bytesbalansen försämrats radikalt.

iUnderskottet bytesbalansen behöver i sig inte verka hämmande på
tillväxten. villkorAvgörande de på vilka utlandet villigt finansieraär är att
bytesbalansunderskottet. Risken för finansieringen fortsattatt storaav
underskott till stigandemåste ske vilket skulle investe-räntor hämma-
ringarna och tillväxten betydande. Mot denna bakgrundär det troligtär-

i försökerFörenta föra finanspolitik ochatt staterna stramareman en
federaladen budgeten. uppgiftDenna kan underlättas densanera om

internationella avspänningen fortsätter försvarsutgiftemaoch därmed kan
begränsas.

åtstramning ekonomin nödvändig förDen komma tillär rättaattav som
med underskotten, kommer troligen bli utdragen och inte specielltatt
drastisk. första hälftenUnder 1990-talet bedöms BNP-tillväxten bli ca
2 l/2 °/0 tillväxtår. Detta lägre under högkonjunkturenär än underper en

hälftenandra l980-talet. hälften förutspåsFör andra 1990-taletav av en
BNP-tillväxt till % främstÖkad 3 minskadeår problem medca per p.g.a.-

extembalansen.
tid haftJapan har under längre den snabbaste ekonomiska tillväxtenen

alla OECD-länder. Under de privataåren har den konsumtio-senasteav
investeringarna föroch tillväxten. Samtidigtdel harsvarat stornen en av

inflationen varitunder år låg i internationell jämförelse.extremtsenare
Stigande olje- råvarupriser, försvagadoch yenkurs och ökade indirektaen
skatter har dock sedan slutet 1988 medfört i inflationen.uppgångav en

fyraJapan har under de åren genomgått mycket snabb indu-senaste en
strukturomvandling.striell har varit möjligtDärmed det sänka kostna-att
inom industrin förderna och kompensera sig apprecieringdenatt av

efter 1985. Samtidigt efterfråge-har den inhemskaägtyenen som rum
förtillväxten spelat allt roll ekonomiska tillväxten.större denen

politikenekonomiska kommer sannolikt 1990-taletDen även under att
inriktas stimulera inhemska efterfrågan. offentligapå den Den konsum-att
tionen relativt mycket. Viktigaöka strukturella åtgärder på skatte-väntas

finansiellaområdet och inom det har vidtagits under desystemet senaste
för effektivisera ekonomins funktionssätt.åren att

demografiska utvecklingenDen den begränsningenväntas utgöra största
för BNP-tillväxten längre sikt. Tillväxten i arbetskraftenpå något kommer
sannolikt minska markant under 1990-talet samtidigt störreatt som en

medförpensionärer ökade sociala utgifter,andel högre skatter och lägreett
inhemskt sparande.

Även i minska fortsät-överskottet bytesbalansen tordeväntas Japanom
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tillbidrarutomlands. Dettillgångar attbygga stora yenen engeta att upp
internationell valuta.ökad roll som

% under4 årmedi kunna växaBNP JapanbedömsSammantaget ca per
jämförelse,internationellförbli låg iInflationen bedömsl990-talet. caen

l990-talet.genomsnitt under2% iårper
Tyskland,Förbundsrepubliken fördesekonomi,störstaI Västeuropas

penningpolitik.finans- ochl980-taletförsta hälftenunder stramenav
kraftigtappreeieradesD-markenförhållandevis låg. NärTillväxten dåvar

förfanns farhågor1987perioden 1985till dollarn underi förhållande en-
intematio-Hjälpt den godaFörbundsrepubliken.ifortsatt tillväxtlåg av

utvecklatsemellertid den västtyskakonjunkturen harnella exporten myc-
för fortsattMycket talaråren.under deket starkt senaste gynnsamen

till ikommai bedömstillväxten BNPl990-talet ochutveckling under upp
genomsnitt % år.3 per

Proportionensikt.långtillväxten påfinns det gällernärEtt orosmoment
Förbundsrepubli-kraftigt imycketmänniskor beräknas ökaåldrandeav

Å omfattandefortsatttroligt medförefaller idagsidan detken. andra en
Östeuropa, till del börsikti varje fall på kortvilketfråninvandring en

utvecklingen.demografiskaden inhemskakompensera
genomsnittsnivå under deligga påInflationen beräknas somsamma

myndigheterna lär,3%. västtyskaomkring De motd.v.s.åren,senaste
ambi-traditionellafrån 1970-talet och denerfarenheterbl.a.bakgrund av

inflationentillåtainflationen, kommaknappasttionen hålla attattatt nere
skjuter fart igen.

möjligNordenutveckling iGynnsam

förbetydelsegrannländer äriutvecklingen våra storekonomiskaDen av
Danmark,tilltotala går% SverigesUngefär 25ekonomi. exportsvensk av

Finland och Norge.
Danmarkiutvecklingenkarakteriseradesmitten 1980-taletUnder avav

Kapacitetsbrist uppstod,tillväxt.förhållandevis högefterfrågan ochstark
Åtstram-försämrades.bytesbalansenkonkurrenskraften urholkades och
gick in i1987bidrog till landet årsparstimulerande åtgärdernings- och att

år.negativ tillväxt under tvårecession meden
1987pakken höstenåtgärder exportexportstimulerandeHjälpt av

två åren åter-deefterfrågan harinternationell senasteoch hög exporten
minskat.i bytesbalansen harsig och underskottethämtat

tillväxten tillåterhämtning ifortsattförförefaller godaUtsikterna ennu
liggerBakom dettal990-talet.21/2% underårnivå på enpercaen

inflation och störreefterfrågan.inhemsk Lägresuccessivt starkare utrym-
disponiblahushållensförväntas ökalöneökningar kannominellaförme

Förutsättningarnakonsumtionen.drivavilket kaninkomster, väntas upp
givetexportutveckling,för fortsatt attgodaocksåtorde gynnsamenvara

exportindustrinkonkurrenskraften hosbetydligt stärktaården på senare
påstimulerandei sin verkaskullefortsatt högEnkan bevaras. turexport

investeringarna.
legatFinland de årenhar undertillväxten iekonomiska senasteDen

efterfråge-starka inhemskaför OECD-området. Dengenomsnittetöver
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tillväxten bidragit till detta. Avvecklingen kreditregleringarhar medav
åtföljande ihögre skuldsättning hushållen har kraftigalegat bakom den
ökningen i privata konsumtionen.den Den utvecklingengynnsamma av
bytesförhållandet höga priser på bl.a.med skogsprodukter har också bidra-

till ekonomiska utvecklingengit den goda Efterfråganunder år. harsenare
överstigit produktionen, vilket medfört inflationdock stigande och ett

sig 4%växande bytesbalansunderskott BNP.närmarsom av
finskaTillväxtmöjlighetema i den ekonomin siktpå måste bedömas

bl.a. bakgrund investeringsnivå.goda de årens högamot senasteavsom
finns faktorerSamtidigt tillväxten.det kan begränsa Detta gäller bl.a.som

bytesbalansen, regeringen angivit det problemet.storasom som
möjlig restriktion tillväxtenpå 1990-talet bristenEn under på arbets-är

kraft. for arbetskraftsutbudetPrognoser 1990-talet pekar intepå på detatt
blir ökning BNP-tillväxtennågon alls. torde under 1990-talet kunna uppgå
till omkring 3% d.v.s. i linje genomsnittet förår, med OECD.per

Diagram 4.5 BNP i Danmark, Norge och Finland 1970- 1989
Årlig procentuell förändring

10- ------------------------------------------------------------------------------- u

1970 1á75 iáao iáas v I u |1990

Källa: OECD, Economic Outlook No 45, 1989.

treårsperioden varitekonomiska politikenhar den denI Norge senaste
i ekonomin. perioden 1986inriktad återvinna balans Under 1984-på att

kreditmarknaderna, expansiv finanspolitikbidrog liberaliseringen av en
till konsumtions- efter-oljepriserna explosionsartad ochde högasamt en

Finland i formfrågeuppgång. Liksom i Danmark och uppstod problem av
kostnadsökningar bytesbalansunder-kraftiga pris- och och växandeett

förvärrade situationen ytterligare,Oljeprisfallet 1986 ochskott. en om-
riktning därför oundviklig.läggning politiken i âtstramande varav
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Resultatet fallandeblev inhemsk efterfrågan tillsammmans meden som,
den goda internationella konjunkturen, successivt givit i formresultat av

kraftig förbättring bytesbalansen. Vidare har pris- och löneökningar-en av
bringats i nivå med omvärlden. Den lägre aktivitetsnivån har dock lettna

till högre arbetslöshet.en
Den norska ekonomins utveckling under 1990-talet beroendeär attav

ökade tillförs den konkurrensutsatta sektorn. förutsätterDetresurser en
fortsatt pris-låg och löneökningstakt relativtoch låg räntenivå.

Väntade reallöneökningar, lägre ochränta successiv ökning syssel-en av
sättningen bedöms kunna leda till återhämtning privataden kon-en av
sumtionen förstaunder de åren på 1990-talet. lnvesteringsutvecklingen är

osäker och skillnader föreligger mellan olika sektorer. före-stora Detmer
faller troligtdock även de närmaste åren kommeratt bidra tillexporten att
produktionens utveckling. BNP-tillväxten bedöms under perioden 1990-
2000 komma tilluppgå i genomsnitt 2 °/0l/2 år.att per

Utvecklingsländerna4.4 och skuldkrisen

Utvecklingsländemas ekonomi relativtär betydelse för industrilän-storav
derna. Bl.a. ungefär 20%går industriländemas till utvecklings-exportav
länderna. Motsvarande siffra för Sverige 10%.är drygt

Flertalet utvecklingsländer har utlandsskulder i förhållande tillstora
BNP exportintäkter.och Deras samlade utlandsskuld uppgick 1988 till

miljarder1242 dollar, motsvarande 140% ländernas totala exportav av
och tjänster.varor

framgårSom tabell varierar4.9 dock skuldsituationen avsevärt mel-av
lan olika u-länder. ungefärFör hälften länderna skuldernaär gentemotav
övriga länder så finansieringensmå intedem någotutgör problem.att av
Skuldsituationen försvårastär antal låginkomstländer i framför alltett
Afrika. Skuldema i dessa länder till fyrauppgår över gånger exporten.
Deras skuld dock endast 8,7%utgör den totala utlandsskulden varförav
det inte är problem globalt perspektiv.ett stort ettur

Tabell skuldsituationen4.9 1988. Grupper utvecklingsländer och deras relativaav
betydelse
Procent

BNP Export Skuld

Samtliga u-länder 100 100 100
Netto kreditorer 13,3 20,4 5,1- Netto debitorer 86,7 79,6 94,9- Länder skuld-utan- betjäningsproblem 40,0 46,2 35,2

medLänder skuld-- betjäningsproblem 46,7 33,4 59,8
Varav:
Små låginkomsländer 6,0 3,4 8,7

länder15 med utlandsskuld 32, 19,9stor 40,2

Källor: lMF, World Economic Outlook, April 1989och Andersen, Chambers,K. och
D., 1990, Den intemasjonale bakgrunnen, bilaga till10 Långtidsutrcdningen 1990.
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mellaninkomstländer, inklude-problem är 15De länder utgör ettsom
Latinamerika. tillsammans skuldfrån Dessa länder har10 länderrande en

40% den totalatill 500 miljarder dollar, motsvarandeuppgående ut-av
landsskulden.

restriktivmycketutvecklingsländer har under årI många senare en
varit få till lägre importbedrivits. Syftet stånd ochpolitik har att enen
för få obalansema.i första hand bukt med deökad externaattexport,

framgångsrik i bytesbalansunderskot-politik varit så måttoharDenna att
väsentligtSamtidigt tillväxten varit lägrefaktiskt har änreducerats.ten

minska-Investeringarna hämmats denhar också1970-talet.under t.ex. av
för framtidavilket innebär villkorenkapitalvaror,importende attav

försämrats.tillväxt har

skillnader BNP-tillväxtStora i

regionala skillnaderna i BNP-tillväxtframgår de ärtabell 4.10Av stora.att
oförändrad i Afrikai varit decapita har BNPMätt sett senastestortper
olje-exporterande utvecklings-flera deefter minskat under år. Ihaåren att

föllLatinamerikainleddes 1981. lfortsätter den nedgångländerna som
i början 1980-talet.capita-inkomsten avper

1990capita 1970-4.10 Real BNPTabell per
Årlig förändringprocentuell

1980-1985 1985-19901970-1980
KinaExkl.

genomsnitt

1,83,0 0,8Utvecklings-
länderna

-0,81,60,9Afrika - 5,63,6 5,0Asien
3,4 1,52,7Mellanöstern -- 03,1 1,6Latinamerika -

6,05,5nyligen 6,7Fyra
industrialiserade
länder

1986- 1988.
Källa: Economic augusti 1989.World Outlook,IMF,

för utvecklingsländernabytesförhållandetkraftig försämringEfter aven
till framgåttförbättring fram 1988. Somstadig skett1986, har aven

måttligtpriserna öka underreala på råvaroravsnitt bedöms detidigare
1990-talet.

Sydostasien utveckling-ekonomiema i harindustrialiseradenyligenI de
viss dämpningfortsattvarit1980-talet ävenunder en avgynnsam, omen

Taiwanochunder de allra åren. l Korea väntastillväxten ägt senasterum
arbetskraftför ochtill följd stigande kostnaderavmattningen fortsätta av

dynamiskSydostasienappreciering ärvalutorna.årensde senaste enav
världsekonomin flera också kanökat under år ochtyngd iregion, vars

marknadsandelar på bekost-till ökadefortsätta öka. Tendensenväntas att
fortsätta. Tillväxten i regionen kommerindustriländernanad väntas attav
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stimuleras intra-regional handel och direktinvesteringarhöga frånav av
vilketJapan, kommer leda till teknologiöverföring mellan länderatt en

inom området.
l Kina har den ekonomiska tillväxten varit efter omläggningengynnsam

ekonomiskaden politiken marknadsorienterad ekonomi.motav en mer
Den ekonomiskasnabba tillväxten i närområdet bör kunna medföra en
fortsatt ekonomiskgod utveckling i Kina. Den osäkerhet känne-som
tecknar den politiska situationen innebär emellertid risker förockså den
ekonomiska utvecklingen.

I kanövriga Asien också räkna med stark ekonomisk tillväxtman en
l990-talet.under Indien, för fjärdedelar regionens BNPtresom svarar av

har infört liberal ekonomisk politik under år. Landet ären mer senare
självförsörjande på och industrin, inriktasallt på harmat export,som mer
expanderat kraftigt under det decenniet.senaste

Situationen Mellanösterni Nordafrikaoch kännetecknas politiskav
instabilitet. ekonomiskaDen utvecklingen iär hög grad beroende av
oljeprisutvecklingen. Området hafthar relativt utveckling underen svag
1980-talet, relativtmed den tillväxtgoda prognostiseras förmen som
OECD-området viss prisuppgångoch real för olja förväntakan sigen man

förbättrad utveckling under l990-talet.en
Afrika söderl Sahara har produktionen capita fallit under deom per

15 åren. Detta hänger delvis med den ekonomiskasenaste politiksamman
förts. Regleringar och central planering ihar många regionenssom av

länder fått priser ochersätta marknader. Konsekvenserna har inte sällan
varit mycket negativa, särskilt för jordbruket. fundamentaltEtt iproblem
dessa länder också denär exportutvecklingen, i sin orsakad bl.a.tursvaga

ensidig exportstruktur. För uppnå god ekonomisk utvecklingattav en en
under l990-talet viktigtdetär skuldbördan reducerasatt avsevärt. Pro-
blemen i regionen är den antagligendet kommer lång tidarten att att taav
innan finner lösning.de en

Latinamerika med dess och relativt utvecklade indu-stora naturresurser
stri har ekonomisk tillväxtpotential. För det skall möjligtstor atten vara

leva till denna potential krävs dock skuldbördanatt reduceras.attupp
Vidare behövs förstrukturella åtgärder förbättra ekonomiernas funk-att
tionssätt, inflationen förbättradämpa och industrins konkurrenskraft.
Med relativtden goda tillväxt prognostiseras inom OECD-områdetsom

Latinamerikakan bli dynamiskt tillväxtområde under l990-talet. Osä-ett
kerheten är dock mycket stor.

Sammantaget BNP-tillväxtenväntas uppgå till 5% iär utveck-ca per
lingsländerna 1990-2000. Vid bedömningen förutsattsharsom grupp en
tillväxt i industriländema omkringpå 3% under period.samma
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1970-2000utrikeshandelBNP och4.11Tabell
Årlig förändringprocentuell

1990-1980-1970-
200019901980

Exkl.
Kina

ngsländernaveck/U ii
5,03,65,4Real BNP
7,05,15,0Exportvolym
6,53,47,4lmportvolym

73Bytesförhållande --
finansdepartementet.augusti 1989Outlook,Economic samtKällor: IMF, World

i-ländernaBeroende av
utvecklingen iberoendei gradutvecklingsländerna högäriTillväxten av

BNP-tillväxt och depre-kombination starkareOECD-området. En enav
itillväxtenstärkakommerinte kan uteslutas,vilketciering dollarn, attav

Ytterligare faktorskuldbördan.reduceraochutvecklingsländerna somen
liberal handelspo-utvecklingsländernai ärtillväxtenstimulerakan en mer

hemmamarknader.till i-Iändemastillgånglitik bättresom ger
finansieringbidra medfrån privata bankerbenägenhetminskad attEn

utvecklingsländerna utgördjupt skuldsattai deskuldbördanminskaför att
på definansieringsbörda läggssamtidigt störrekomplikation, som enen

valutafondens antagandeInternationellaOmkreditorema.offentliga om
exempelvis i Argen-i skuldländema,anpassningsprogramekonomiskanya

visa sigtillväxtprognosenvisar sig hålla, kaninteBrasilien,tina och vara
optimistisk.alltför

ränteutvecklingen.osäker, ärfaktor, görYtterligare prognosensomen
i Förentainte uteslutas räntornaavsnitt 4.3 kan detiframgåttSom att

förfrämst deallvarliga konsekvenser,fåvilket skulle kunnastiger,staterna
Latinamerika.iländernaskuldsatta

osäkerhetsfaktor detberörafinns det skälAvslutningsvis att somen
slaget,bedömningar det härvikt vid ilagtsårunder stor avsenare

införsårbarhet störrefinansiellainternationellanämligen det systemets en
debakgrundsida. Motfrån skuldländemas attbetalningsinställelse av

avsättningar och där-gjortårendeunderprivata bankerna storasenaste
utvecklingsådanfinansiella positionersinakraftigt stärktmed synes en

gjort någrainteskuldländemafaktumdetsannolik. Ocksåmindre att
banksyste-skuldkartell närbildaansträngningarmärkbara att ensen -
betalnings-forrisken litenfor ärtalarsårbart attmest enmet var som -

omfattning.betydandeinställelse av

osäkerhetsmomentNågra4.5

obalanserFortsatt stora

varit debedömningar har externahittillsvarande attiUtgångspunkten
påkan reducerasindustriländernavästliga etti de störreobalanserna

självfalletundviks.världsekonomin Menrecession försådant sätt att en
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kan inte risken för fortsatt finansiella obalanser uteslutas. En sådanstora
utveckling negativakan konsekvenser.

Hittills varit möjligthar det finansiera iunderskottet den amerikans-att
ka bytesbalansen. Kapitalplacerare funnithar intressantdet placeraatt

i räntebärande i Förenta samtidigt omfattan-staterna,pengar papper som
de utlandsinvesteringar i industriföretag fastigheteroch gjorts.

fortsattEtt amerikanskt bytesbalansunderskott kan leda tillstort att
marknadens förtroende för amerikanskaden ekonomin minskar. Det kan i
sin leda till depreciering dollarn och därmed tilltur upphov ökaden av ge
inflation i Förenta ökade importpriser. situa-I sådanstaterna genom en
tion åtstramningär penningpolitiken med åtföljande räntehöjningen av
trolig.

Fortsatta obalanser kan också leda till osäkerhet sprids finans-på deatt
iella vilketmarknaderna, kan få kraftiga återverkningar bl.a.på växelkur-

i sinDet kan negativa effekter investeringarpå tillväxt.ochtursema.
Dessutom tenderar iobalanser handeln mellan länder leda tillstora ökad
protektionism, vilket behandlas nedan.

De finansiella obalanserna kan således medföra betydligtstora sämreen
internationell utveckling det årtiondet.närmaste genomsnittligaDen BNP
tillväxten inom OECD-området skulle mycket väl kunna dämpas till i
genomsnitt 1/2 2%l år under l990-talet. En sådan kraftig dämp-per-
ning tillväxten medför världshandelns tillväxt förväntaskan bli baraattav

3°/0 år.ca per

Protektionism hot ökad världshandelmot-
förhållandevisEtt handelssystem bidragit till kraftigöppet har ökningen

internationella efterkrigstiden.den handeln under i sinDet har varitturav
viktig förutsättning för tillväxten.den snabba ekonomiska liberali-Denen

sering internationella handeln inom förden ägt detav som rum ramen
allmänna tull- och handelsavtalet GATT har möjliggjort speciali-ökaden
sering mellan länder och utnyttjande komparativa fördelar. Under deav

femton åren har emellertid handelshinder och antaletsenaste restsnya
handelpolitiska konflikter ökat. Bilaterala regionalaoch handelsavtal har
kommit alltspela roll på bekostnad det multilateralastörreatt en av

finns idag farhågorDet multilateraladet handelssystemetsystemet. attom
Ökadförsvagas. protektionismkan komma skulle kunna bli följden,att

vilket skulle leda till lägre tillväxt långsammare välfárdsökningochen en
i tidigare huvudaltemativet.än det presenterade

Protektionism i det internationella utgjort regelhandelssystemet har
historien.undantag Relativt liberala handelsregimerän harsnarare genom

existerat perioder; hälftenunder endast två andra 1800-talet peri-ochav
Öppenhetefteroden världskriget. iandra handelssystemet därför ingetär

självklart.kan betraktassom som
efterkrigstidenUnder har tullama industrivaror successivtpå sänkts,

från genomsnittlig nivå på 40% vid andra världskrigets tillsluten ca
omkring 5% idag. tilltagandeDen protektionismen under den senaste
femtonârsperioden främst sig i icke-tarififärahar s.k. handelshinder.yttrat

ofta fallit utanförDessa har GATT:s därför kommmitoch har attram
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exportbegränsning-Hit "frivilliga"zonåtgärder". hör bl.a."gråbenämnas
marknadsförhållanden. börjanordnade Iöverenskommelseroch omar

fjärdedel industriländemas importomfattades1980-talet än avmer enav
icke-tariffart handelshinder.formnågon avav

tilltagandeför nya protektionism ocksåKännetecknande denna är en
enskildainför handelshinder länder,selektivitet, d.v.s. gentemotman

främst drabbateffektiva producentema. Detta haroftast de exportmest
Sydostasien.isnabbt växande ländernafrån och deJapan

viktigaste aktö-internationella handelssystemets tvåfrämst detDet är
vidtagitoftare åsidosatt GATT ochEG, alltochFörenta staterna somrer,
admini-amerikansk handelslagolika slag. Enzonåtgärder"grå gernyav

bestralfa intemöjligheter ensidigt ländervidgadestrationen att som
priori-Bilateralaför amerikanska produkter. avtaltillräckligt öppnaanses

handelspo-före multilaterala lösningar i de ländernasoftareallt storateras
litik.

för närvarandeinternationella handeln pågårFörhandlingar denom
1990.skall avslutadför Uruguay-rundan,inom den s.k. varasomramen

tjänster, im-frågor jordbruk,Förhandlingarna omfattar antalett stort -
huruvida deosäkertregelsystem och det ärmaterialrätt, GATT:s m.m. -

vissainte skulle komma påframgångsrika. Om det gå överensblir att
risk för tilltron till detfinns detförhandlingsområdencentrala atten

handelsnationer-viktigaurholkas och demultilaterala handelssystemet att
utanför GATT:s regelsystem. Detprotektionistiska åtgärdertilltarna

regionaliseras, d.v.sför internationella handelnrisk denfinns också atten
protektionismenregionen ökarintensifierashandeln inom attatt men

självfallet innebärautveckling skullemellan regionerna. sådanEn ett
för världshandeln.avbräck

oljeprisutvecklingenförtänkbaraFlera scenarier

realasuccessiv uppgång detvi antagithuvudaltemativ harvårtI aven
fat i l990-talet.dollar slutetoljepriset till 25 -27 per av
kraftig prisökning 1990-taletunder ärfaktor talar attEn mot ensom

intresseSaudiarabien starktframför haroch då alltOPEC ettett av--
utvecklingenoljepris stimuleraroljepris. alltför högtstabilt Ett av nya

i oljekonsumerande ländernadesamtidigtoljefált, satsassom mer resurser
efterfrågan olja. Storatill påenergiformer. leder lägrealternativa Dettapå

förutsättning-gulfländema godaoljereserver de s.k.oljelager och stora ger
riktning.världsmarknadspriset i önskvärdstyraattar

oljepris enligt hu-betydligttill lägre änOPEC kan ledaEtt ettsvagare
för fåIrakExempelvis kan ochl990-talet. Iranvudaltemativet under att

oljeproduktionekonomier sinsina sargade ökamöjlighet byggaatt upp
prissänkning påtill avsevärdskulle kunna ledavilket i sindrastiskt, tur en

olja.
Även oljepris. Delstill lägreefterfrågetillväxt kan ledadämpad etten

energipolitik inriktad påför aktivmöjligheterfinns det stora enen mer
Sovjetunionen,ocholja ianvändning både Förentaeffektivare staternaav

oljekonsumtion. Dels40%för världensvilka tillsammans översvarar av
energiformer,till olja medmiljökrav leda ersättsökade t.ex.kan att renare

naturgas.
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Samtidigt skulle lägre priser stärka marknadspositionen för länder med
låga produktions- och utvinningskostnader, d.v.s. OPEC-ländema. Olje-
utvinning prospekteringoch skulle sannolikt minska utanför OPEC-län-
derna medföraoch risker förökade Chockhöjning priset.en ny av

En stark efterfrågeökningoväntat och starkt sammanhållet OPECett
kan sidanå andra leda till högre oljepris förutspått.än En starkett
efterfrågeökning kan bero på exempelvis internationelloväntat starken
ekonomisk tillväxt eller drastisk minskning kämkraftsproduktionenen av
i industriländema följd olyckor liknande den i Tjernobyl.t.ex.som av

Det råder dock osäkerhet framtida substitutionselfekterstor mellanom
olika former energi. Historiskt har kol varit det närmaste substitutet tillav
olja, kolets negativa miljöeffekter har medfört intresset förattmen natur-

under den tiden har innebärökat. Det det svårtsenaste ärgas att att
prognostisera oljeprisethur skulle påverkas kraftig nedskämingav en av
kärnkraftsproduktionen. Man kan dock sigvänta energipriset skulleatt
stiga betydligt sikt.på

4.6 Sammanfattning och slutsatser

Bilden internationelladen ekonomin under 1990-talet relativt ljusav ser
i det huvudalternativ läggs till förgrund Långtidsutredningensut som

analyser den svenska ekonomin. Den ekonomiska tillväxten i OECD-av
området bedöms kunna uppgå till 3% vilketår, högreär än denca per
genomsnittliga ökningstakt 2,5%på år gällt sedan oljekrisensper som
dagar i början på l970-talet. Befolkningstillväxten i industrilän-mattas av
dema, arbetskraftens tillväxt minskar inte lika mycket. Produktivi-men
tetstillväxten bli bättreväntas underän 1970- l980-talen.och

Förutsättningarna för fortsatt expansion världshandeln är godaen av
och den beräknas öka med mellan 6%5 och år. I Västeuropa utgörper
förverkligandet inreden inommarknaden EG-omrádet och de vidareav
integrationssträvanden, omfattar även EFTA-ländema, centraltettsom
inslag i den ekonomiska politiken. Detta positiva effekterväntas påge

Östeuropatillväxten. Utvecklingen marknadsekonomi i kan på längremot
sikt effekter tillväxtenpå i hela Europa, det tordegynnsamma tamen
flera innan effektemaår blir påtagliga för den svenska ekonomin.

Mycket talar förockså fortsatt inflationlåg under period, denen samma
beräknas bli 4% år. Prognosen bygger bl.a. på antagandetca per om
begränsade olje- och råvaruprisstegringar. Det reala oljepriset beräknas
fram till år 2000 stiga från 17 dollar/fat till 25-27 dollar/fat.

finnsDet naturligtvis några i den beskrivna bilden. Fortfa-orosmoment
kvarstårrande finansiella obalanser mellan de industri-stora tre stora

ländema, kraftigtdär underskott i den amerikanska bytesbalansenett
speglas överskott i Japan och Förbundsrepubliken Tyskland. Utsiktemaav
för fortsatt underskott i den amerikanska bytesbalansenett stort kan leda
till depreciering dollarn vilket tillupphov ökad inflation ien av ger
Förenta I situationsådan sig åtstramning penningpo-staterna. teren en av
litiken med åtföljande räntehöjning trolig, vilket kan få negativa effekter
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till minskadtendensenvärldsekonomin. Ett ärFör hela orosmomentannat
Världshan-regionaliseringochekonomiskai detöppenhet systemet aven

FörfinnsSlutligen riskenhandelskonflikter.förriskenvilket ökardeln, en
olja.prisökning påkraftigare
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5 Skatterna och samhällsekonomin

Inledning5.1

föregåendeI kapitel diskuterades internationella förutsättningarnade för
den svenska ekonomins utveckling under l990-talet. kapitelDetta belyser

viktig förutsättning skattereforrnden genomförs underen annan som-
l990-talets första år.

Skattesystemets utformning spelar betydelsefull forroll den ekono-en
miska utvecklingen siktpå lång dess påverkan på arbetskrafts-t.ex.genom

investeringarutbud, ekonomins funktionssättoch i vidare mening. Den
tilltagande intemationaliseringen innebär samtidigt skillnader i skatte-att

omvärlden iökar betydelse för svenska och utländskasystemet gentemot
företags lokaliserings- och investeringsbeslut, liksom för möjligheterna att

kvalificeradrekrytera och behålla arbetskraft. Skatterna spelar också en
viktig fördelningspolitisk roll. Skattereformens betydelse i det perspektivet
berörs i kapitel 15.

Kapitlet inleds översiktmed nuvarande skattesystem i avsnittochen av
5.3 diskuteras förknippadede problem beskattning.är med dagens Isom
avsnitt sammanfattas förslaget5.4 till reformering skattesystemet. Deav
samhällsekonomiska effekterna skatterefonnen ianalyseras avsnitt 5.5.av
Kapitlet sammanfattas i avsnitt 5.6.

5.2 svenskaDet nuvarande skattesystemet

Sverige har i såväl historisk internationell jämförelse höga skatter.en som
Uttryckt andel offentliga skattein-BNP motsvarade den sektornsavsom

°/o. efterkrigstidentäkter 1989 56 Under har denna stigit iandel medca
genomsnitt procentenhet år, dock långsammarenära under deten per

decenniet. 1970 %skattekvoten 41 och 1980 knappt 50 °/o.Densenaste var
genomsnittliga skattekvoten för EG-länderna °/01987 41 och ökningenvar

Differensensedan 1970 tio procentenheter. i Sverigeskatteuttag mellan
successivtoch omvärlden har således ökat.

förtjänar finnsDet påpekas det rad invändningar skat-att att moten
faktum offentli- Genomgåendetekvoten mått på skattetrycket. Det delatt stor avsessom en av

eller da-nuvarandemedtransfereringar till hushållen beskattade skapar rundgång, dvs.ärga en detskattesystemgenstransfereringsutgift finansieras till viss del med den skatt mottagaren råddeen skattesystemsom
Skattereformen har1989.för transferering.betalar denna Detta överdriver nivå.skattetryckets När

i fleradelats steg,uppsjukpenningen övergick från obeskattad till beskattad transfereringex. del harendastvarav en
offentliga utgifternaskatterna andel BNP sig de 1990.tagits årsteg utan att redansom av vare
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eller hushållens inkomster Likaså fördelningenpåverkades. kan melnetto
direkta indirektalan och skatter påverka skattekvoten. Om direkta skatter

indirekta höjssänks och de skatterna sjunkermed belopp, skat-samma
därförtekvoten indirektade högre skatterna högre värde påatt ettger
i löpande priser, iBNP mätt dvs. skattekvoten stiger.nämnaren

förutomMen sådana delvis mättekniska finnsproblem det även mer
kritik riktagrundläggande skattekvoten. Ur samhällsekonomiskatt mot

synvinkel offentliga utgifterna,det de inkomsterna,är än ärsnarare som
det relevanta måttet på skattetryck. offentligaDet är storleken på de
utgifterna i långsiktigt perspektiv avgör hur mycket ekonominsettsom av
reala inkomster offentligaden sektorn i Utgifter inteanspråk.tarsom som

avgiftsñnansierasskatte- eller offentliga förrunderskott ellerger som
tillmåste leda ökade skatter. minst vid bedömningInte 1980-senare en av

utveckling Reduktionentalets detta centralt.är budgetunderskottet harav
inneburit stigit offentligaskattekvoten har medan den utgiftsandelenatt
istället reducerats. långsiktiga skattetrycket iDet har denna mening mins-
kat under 1980-talet.

skatteintäktema fördelar sig olikaHur på framgårskatttyper av av
statliga inkomstskatten,tabell 5.1. Det kan den huvudde-noteras att som

len skattereformen skattediskussionemaoch handlar statsfinan-av om, ur
synvinkelsiell betyder ganska lite för 12%och endast står totalaav

skatteintäktema. Sett längre tidsperiodöver har denna andel dessutomen
reducerats. På 1950- och 1960-talen stod statliga inkomstskattenden för

20% statligaskatterna. Den och kommunala inkomstskattenöver drarav
in 34% inkomster.hushållens sammanräknade Detta ärsammantaget av

ungefär 1970. kraftiga ökningenandel Den den kommuna-samma som av

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

1960 1970 1980 1988

inkomstskatt 14,9 21,2 20,0 21,6Personlig
därav:

statlig 8,5 10,8 5,2 6,2- 14,8kommunal 6,4 10,4 15,4-
avgifter 6,0 15,7Sociala 1,5 15,4

3Mervärdesskatt 1,5 4,2 6,5
Övriga skatter på

tjänster 7,6 6,3 5,9 7,1ochvaror
därav:

energi, bilskatt 2,8 2,8 3,5-
fonnögenhet,Skatt på

och gåva, stämpel-arv
0,8kupongskatt 0,7 0,6 0,6och m m

företag 2,4 1,8 1,2 2,6Skatt på
28,7 40,1 49,5 54,8Totalt

36,4 40,6EG-ländema 30,8
Differens Sverigemellan och

13,1 15,09,3EG-ländema

ochKällor: Skattetryck skattepolitik finansdepartementet.Nordling, 1989, ochD.
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utdebiteringen från 21 kronor till 31nära kronor hundra skattekro-per
under period, har alltså med sänkning dennor pareratssamma en av

statliga skatteandelen.
Mätt andel den beskattningen företagBNP är svenska ungefärsom av av

lika genomsnittet förhög andra industriländer. Däremot denärsom
formella bolagsskattesatsen högre 57% inklusive vinstdelningsskatt.-
Men kompenseras relativt möjligheterdetta skattemässigtgenerösa attav

effektivareglera resultatet. skattesatsen företagensDen på resultat beräk-
Även25%. indirektade skatterna konsumtion,på dvs.nas vara ca moms

och ungefärvaruskatter, andel förBNP OECD-motsvarar samma av som
iländerna genomsnitt. förmögenhetsskatten.Detsamma gäller Differen-

i skattetryck fallerandra länder nästan helt på högregentemotsen en
inkomstskatt framföroch allt högre sociala avgifter. framförDet allt deär
stigande sociala avgifterna ligger bakom de 20 årens uppgångsenastesom
avskaueandden.

dominerandeDen helt delen skatteuttaget kan skatt påav ses som en
ersättning för arbetsinsatser, medan skatten kapitalavkastningpå rela-är
tivt nettonationalinkomstenblygsam. Av gick 1988 80 till arbetsersätt-
ningar, skatten på arbete 95 °/0 skatteintäk-utgör än de totalamen mer av

Det kan också beskattningden kapitalavkastningtema. noteras att av som
sker fysiska ihos för framförär noll, dvs. avdragen alltstort settpersoner
skuldräntor inkomst kapital vid beräkningväger beskattnings-upp av av
barinkonmt

En samhällsekonomisk synvinkel viktig aspekt på skattesystemet ärur
storleken den skillnadpå mellan brutto- och nettoavkastning på arbete och

Diagram 5.1 Skattekvot och total marginaleffekt
I Mor ina-

effe f

EI Skaftekvof

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.
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denutvecklingenDiagram visarkapital skatter åstadkommer. 5.1 avsom
arbetsinkomster inkomstskatt,marginaleffekten skattedelentotala på som

indirekta vissa inkomstberoende bidragsociala avgifter, skatter ochav
År marginaleffekten varit °/o.1989 beräknas ha drygt 70 Detåstadkommer.

bruttoinkomsten inklusive socialamarginell ökninginnebär att avav en
30% disponibelt för in-avgifter, arbetsgivarens kostnad, knapptdvs. är

komsttagaren.

skatterna5.3 Problemen med

finansiera offentligafunktioner dengrundläggandeSkatterna har två att-
indi-omfördela ekonomiska mellanochverksamhetsektorns att resurser

själva delsOmfördelningen dels i skattesystemet,skervider och hushåll.
finansierar. kantransfereringar Därutöveroffentliga skatternavia de som

ekonomin.resursanvändningen i Dettaviljamed skattesystemet styraman
miljö- energiskatter.för olika former ellermotivetär t.ex. av

beskrivasbeskattningens intäktersamhällsekonomisk synvinkel kanUr
tillmäts offentliga verksamheten, denekonomiska värde dendet somsom

styreffektrespektive skat-omfördelning uppnås, den önskvärda somsom
itill kostnadSamtidigt skatterna upphovhar.terna genomen enger

flesta formerresursanvändning.samhällsekonomisk mening ineffektiv De
ekonomiskaskillnad sidan detmellan åbeskattning skapar enaenav

företagetenskilde individen, hushållet eller ekono-förutfallet den ettav
samhällsekonomiska konsekvensernasidanmiskt och andra debeslut å av

beslutet.
individerspriser och tjänstermedför de påSkatterna styratt somvaror

samhälleligafrån priser speglaravviker deföretags beteendeoch som
fördelningenfår till följdknapphetsförhållanden. Detta att av resurser

produktivasamhällsekonomisktförhållande till densnedvrids i mest an-
skallmycket ochgäller beslut hurvändningen. Det t.ex. var manom

konsumtionenskonsumtion,sparande ochavvägningen mellanarbeta,
omfattning och inriktning.sammansättning investeringamasoch

förändring iekonomiska denbeslut bestämsskatterna påverkarHur av
indirektaföljden beslutet. Storleken på deblirskatteuttag sam-avsom

marginal-därför första avhängigai handhällsekonomiska kostnaderna är
genomsnittliga Olikaskatten.deneffektema i skattessystemet änsnarare

samhällsekonomiska kostnaderförsök empiriskt uppskatta skattemasatt
margi-proportionellt med stigandekostnadervisar dessa växer änatt mer

nalskattesatser.
därförskattesystemgrundläggande problemen med dagens ärEtt deav

differensrelativt rådermarginalskattesatserna och dende höga stora som
margi-% inkomsten, ochgenomsnittlig motsvarande 55skatt,mellan avca

till 70%.för arbetsinkomster i regel uppgårnaleffektema, övert.ex.som
Även liten fiskalprogressiva statliga inkomstskatten har relativtden enom

samhällsekonomiska betydelsebetydelse dessär stor.
problemet med dagens skattesystem de sned-andra centrala ärDet att

förstärks olikformighet ieñektema ytterligare skattesyste-vridande denav
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följdtill olikaråder inkomst, konsumtion ochmet att typersom nu av av
investeringar olika.beskattas hög bristen likformighetl grad på ocksåär en
följd inte inflationenskattesystemet beaktar konsistentpå sätt.att ettav

Ur samhällsekonomisk synvinkel inte likformigdock beskattningär
självklar. samhällsekonomiskt optimaltEtt effektskattesystem har litenså

resursallokeringenpå möjligt i jämförelse med vad skullesom som vara
fallet skatter. sådant skattesystemI skulle beskattningen olikautan ett av

inkomster, konsumtion efter känslighur skattebasentyper etc.av anpassas
för beskattning. Om kraftigareär sparandet för skatt änt.ex. reagerar en

arbetskraftsutbudet kan motiveradetta lägre skattesats för kapitalav-en
förkastning arbetsinkomster. Vid utformningen fungerandeän ettav

emellertid inteskattesystem det enbart effektemaär på resursallokeringen
minst likarelevanta. Det viktigtär är skattesystemet enkelt ochärattsom

överskådligt uppfattasoch dessutom rättvist. Dessa krav starkaärsom
för likformighetskäl i skattesystemet.

olikformigheterProblemet med de finns i dagens skattesystem ärsom
oftade saknar samhällsekonomiska motiv. finnsDet ingen helstatt som

koppling till hur skatterna påverkar olika ekonomiska beslut. olikfor-Den
miga beskattningen dessutom negativa fördelningspolitiska effekter.ger
Den har möjlighet inkomst i naturaförrnån beskattast.ex. att ta utsom en
lindrigare fården bara kontantän ersättning.som

Välfärdsförluster det viktiga problemet-
indirekta samhällsekonomiska kostnad skatterna skapar innebärDen som

välfárdsförlust för välfärdsförlust sig ihushållen. Denna kan uttrycktaen
bortfall arbetstimmar produktion inkomsteroch och därmed ochett av

konsumtionsmöjligheter. vidVerksamhet hade lägre skatte-ägtsom rum
inte tillkommer kanske alls stånd.satser

försäljning tjänster.flesta köp ochDe skatter på och Dettas ut av varor
inkomstskatten, arbetskraft,gäller skatt på eller beskatt-även ärsom en

ningen ränteinkomster, skatt kapitaltjänster.är på Dett.ex.av som en
medför pris säljaren får.det pris köparen högre detmöter är änatt
Effekten tjänster,detta byten och skatter hadeär att utanav av varor som

intevarit förmånliga för köpare säljare, kommer tillbåde och stånd.
för ytterligareberedd betala pris enhetKöparen är att ett en av en vara

tjänst överstiger pris säljaren för tillhandahållaeller det kräver attsom
den, fyller mellanskillnaden medskatten och gör det olönsamtutmen
ytterligare byten.

innebära produktionPå arbetsmarknaden kan detta värdet denatt av
ytterligare arbetstimme skulle till kanupphov mycket välsom en ge

värdering ytterligare timmes fritid,överstiga löntagarnas skat-av en men
döljer medför marginalskatten arbetsinkomsterdetta. Det påten att om

höjssamtidigt den totala inkomsten vidsänks, andra skatter så attsom
oförändrad likväl innebära välfärds-arbetstid densamma, så kan detär en

fritidhöjning för enskilde. Bytesförhållandet mellanden arbete och har
välfärdnämligen förändrats möjliggör högrepå sättett attsom genomen

därför nettotillskottet till inkomsten blivitöka arbetsinsatsen, högre änatt
fritid förlorad.värdet den gårav som
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snedvridandeföras skatternaskanmotsvarandeEtt resonemang om
relativa prisernatill de mellankonsumtionen. Skatterna lederetTekt på att

produktionskostnader.inte relativa Dettjänster speglarolika ochvaror
produktions-får felaktig bild anspråk pådemedför konsumentenatt en av

värderingkonsumtionviss ställer. Konsumentens enavsom enresurser
skiljatjänsterrelativt och kommer dåtjänst andraeller attvarorenvara

produktionskostnaden.från relativasig den
därför produktionsresursemavälfärdsförlustförenat medDetta är atten

värdering produktionenanvändning där konsumenternasmotstyrs aven
efterfrågan resursallokering inteochskullelägre vad denänär omvara

skatter.påverkades av

försämras siktskatt kan pådrivaMöjligheterna inatt

indivi-enskildai olika avseendenskattekonsekvensemaGenom styratt
tilltill anpassning skatte-tiden tendensfinns det helabeteendeders en

reduceras. Dagenstill skattebasemaanpassning lederDenna attsystemet.
asymmetriinslagmarginalskatter ochrelativt högamedskattesystem av
skattepla-medinkomstbeskattningen det lönsamti görolikformighetoch

skillnadicke obetydligför inkomster,idag, särskilt höganering. Det är en
enligtteoretiskt,faktiskt betalas och den skattmellan den skatt somsom

betalas.skulleskatteskalan,
fortlö-anpassning till skattereglema ärväsentliga dennaärDet att en

förändringar i skattesyste-riskdärförfinnsDetpande utanattenprocess.
tiden och beskatt-successivt eroderas överskattebasemakommer attmet

skattein-får till konsekvensförsämras.effektivitet Detta attningens om
oförändrad krävshållasnationalinkomsten skallandeltäktemas enav

"snedvridningar"ytterligaremedhöjning skattesatserna,successiv somav
följd.

utsträckning upphovvissiinkomster ocksåmarginalskatter påHöga ger
för köp ochiställettjänster,obeskattade bytenochtill egenarbete av

ekonomiinformell kan, utövermarknad. En ökadförsäljning på enen
resursanvänd-försämradmedföraskattebasema, ävenreduktion enav

Även gradvis attityd-siktförvärras påproblemenhär kanning. genom en
förändring.

produktionen.hämmarSkatterna

skattere-problem ochskattesystemetsnuvarandediskussionerna detI om
potentiella produktions-för väl denbetydelse hurdet skatternasformen är

det enbart äristått äventillvara harförmågan centrum, entas omsom
itill. Denupphovskattervälfárdsproblemgenerellapå detaspekt som ger

oftai Sverige kopplastillväxtenomvärldenjämförelse med sammansvaga
Även rad andrafinns långdetskattesystemet.svenskamed det enom

iskillnaderi Sverige,till tillväxtbidragit lägrefaktorer kan ha t.ex.ensom
haftsannolikt skatternabefolkningsutveckling så harnäringsstruktur, etc.,

försumbar betydelse.ickeen
produktionmedföra lägrekanmarginalskatter,speciellt högaSkatter, en
delsproduktivamobiliseringenhämmadels genomatt resurser,avgenom
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försämra ekonomins funktionsförrnágaatt och snedvrida resursanvänd-
ningen med lägre produktivitet följd. Det bör understrykas deen attsom
offentliga utgifter skatterna finansierar naturligtvis kan ha betydandesom
positiva effekter i dessa avseenden. Det centrala här självaär beskatt-att
ningen har entydigt negativa effekter.

Hur samhällsekonomiska kostnader skattemasstora snedvridande ef-
fekter upphov till mycketär svårt beräkna. få försökenEtt deattger attav
göra sådan uppskattning för svenska förhållanden Hansson, 1984en
indikerar kostnaden på marginalen kan Enligtatt avsevärd. Hanssonsvara
beräkning kan marginelladen samhällsekonomiska kostnaden, till följd av
effekter på arbetskraftsutbud, kapitalets och arbetskraftens fördelning på
olika verksamheter lika skattebeloppet. instor Att dram.m. vara som
ytterligare krona i skatt skulle således förenat med kostnad fören vara en
samhällsekonomin på krona. Detta innebär offentligaden utgiftatten som
kronan finansierar måste tillvärderas förtvå kronor skatteindragning-att

skall samhällsekonomiskt lönsam.en vara

fungerande arbetsmarknadEn sämre

omdiskuterade fråganDen vad gäller effektskattemas på produk-mest
tionspotentialen utbudet arbetskraft,gäller eller hushållens valav snarare
mellan marknadsarbete och icke-marknadsarbete. framgickDet attovan
kombinationen marginalskatt i inkomstbeskattningen, sociala avgifterav

tjänster i konsumtionenoch skatt på och marginalelfekttotalvaror ger en
°/0.70 motiven förpå drygt Det reducerar arbete marknaden inne-på och

ditferensbär det råder avsevärd avkastningen förmellan den enskil-att en
arbetstimmede och det samhällsekonomiska värdet denna arbets-av en av

timme.
Ett centralt område där skatterna kan spela viss rörlighe-rollannat ären

pâ arbetsmarknaden, dvs. benägenheten arbetsgivarebytaten och/elleratt
bostadsort extern rörlighet eller byta arbetsuppgifter hosatt samme
arbetsgivare intern rörlighet. Den samhällsekonomiska betydelsen av en
hög rörlighet på arbetsmarknaden ligger i utbudet arbetskraft snabbtatt av
kan till förändringar i arbetskraftsefterfrågans sammansättninganpassas

följer ändrade prisrelationer, produktionsförhållanden Arbets-som etc.av
kraft flyttar frånlättare över lågproduktiv till högproduktiv verksamhet.
Expansiva sektorer i ekonomin får lättare rekrytera arbetskraft. Där-att

inllationsdrivandemed kan flaskhalsproblem undvikas.
Empiriska studier visar variationer i arbetskraftens rörlighet tillatt

förklarasstörsta delen konjunkturella variationer i efterfrågan påav ar-
betskraft. iDet hög risken bliär grad arbetslös eller möjligheterna fåatt att
jobb rörligheten. Men framgårdet vidockså given efterfrå-styr attsom en

på arbetskraft påverkas rörligheten signifikant löneskillnader mel-gan av
lan olika jobb. rimligenDet dåär löneskillnaden efter skatt harsom
betydelse för beslut jobbbyta eller arbetsuppgifter. En hög margi-attom
nalskatt medför viss löneskillnad jobbmellan två föreräknatatt skatten
får mindre efterbetydelse räknat skatt. Arbetsgivare i expansiva delar av
ekonomin måste därmed betala fördyrt rekrytera arbetskraft. Dettaatt
hämmar takten i strukturomvandlingen.
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svårupp-mycketbetydelse, änhardär skatternaområde omEtt annat
ochomfattningvalindividensutbildning.iinvesteringargäller avskattad,

faktorerradlångnaturligtvispåverkasutbildningen avinriktning på enav
iavkastningen"ekonomiska termerden avMen ävenkaraktär.social

Betydelsenutbildningsbeslut.påverkartimlön avtill högremöjligheten en
olikhe-tillskrivaskanolika jobb,mellanbruttolöneskillnadgiven somen

genomsnittliglägreEnmarginalskatter.högareducerasutbildning,i avter
utbildningeninriktning på"produktiv"mindreutbildningsnivå eller en

sämreproduktivitetsutvecklingen ochförFörutsättningar engerförsämrar
arbetsmarknaden.anpassningsförmåga på

kapitalInlåsning av
effekterframför allt tvådetinvesteringar är avföretagensgällerVad

inlåsaskatternatenderarDels attuppmärksammats.skattesystemet som
skatternasnedvriderdelslönsamhet,historiskt högmedi företagkapital

investe-olikamellanjämförelsevid typerlönsamheten avrelativaden en
ringar.

uppgångdenkonsekvens attuppkommerkapitalInlåsning avsom enav
finansieradinvesteringföljaböraktierföretagsi värdet enavett somav

beskat-lägreavsevärtsynvinkel ärvinstmedel, ägarenskvarhållnamed ur
skattemässigklarsåledesvinstmedel. Det ärutdelning entad än aven
investeringarfinansierarföretagiöverskott ettdetfördel genererasatt som

investering-finansierarochföretagetframför detföretag tasatti ursamma
håll.på annatar

förformell skattesatshögkännetecknasFöretagsbeskattningen, avsom
vinstreglerandetillmöjligheterkombination medivinst storaredovisad

undersök-Empiriskainlåsningstendensen.falli mångaförstärkeråtgärder,
vinstregleringsmöjligheter,outnyttjadeföretag harvisar månganingar att

vins-överstigerlagerreserveringaravskrivningar, etc.fördvs. utrymmet
investeringavkastningenpåskattenföretag ärsådant enFör avettten.

princip noll, medanivinstmedelkvarhållna enmedfinansierassom
skattebelastning påeffektivmedförkapital camedfinansiering externt en

°/0.25
inlåsningenförknippade medproblemsamhällsekonomiskatvåDet är

lönsam-samhällsekonomisktde mestinte givetdetDels är attkapital.av
historiskt högföretag medövervägsdeinvesteringarna är enavsomma

vinstregle-iskillnaderpåberoendeföretag,olikaDels kommerlönsamhet.
investeringar. Dettaavkastningskrav påolikatillämparande attutrymme,

stånd påtillinvesteringar kommerlönsammamindreförriskenökar att
lönsamma.bekostnad merav

olikamellandiskriminerar dessutom typer avFöretagsbeskattningen
förföretagfinansieringsformer. För utrymmeettinvesteringar och vars

fore-träffasdärförinvesteringarochbegränsat avvinstreglering är vars
maskininveste-avskrivningsregler att t.ex.innebärtagsbeskattning, m.m.

Eftersom rän-byggnadsinvesteringar.framförskattemässigtringar gynnas
ersättning-medanföretagsbeskattningen,avdragsgill ifulltlån ärpå etttan

och hos ägarna,företagetibådebeskattas enkapitalet gynnastill egnaen
egenfinansierad.framförinvesteringlånefmansierad en
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Sparandet påverkas negativt

Beskattningen avkastningen på sparande, i detta sammanhangav som
inkluderar iäven realt sparande hem och varaktiga konsumtionsva-egna

förenadär med problem. förstaDet är skatt på kapitalavkast-treror, att
ning tillupphov s.k. intertemporal snedvridning, reduce-ger atten genom

motiven för sparande. Skatten medförakan den samhällsekonomis-ra att
ka avkastningen på sparande betydligtär högre privatekonomiska,denän
vilket för lågt sparande. Det andra problemet inflationen,ett gäller därger
skattesystemet endast delvis hänsyn till avkastning på kapitaltar ochatt
räntan på skulder till viss del ersättning förutgör den värdeminskning som
inflationen skapar.

skattereformen i första fastatredje vilket det handDet problemet, är tar
snedvridande effekt mellan olikapå, harskatternaär typeratt en av

kraftigt sparfonner.Skattebelastningen varierar mellan olikasparande.
olika former avkastninginnebär sparandeDetta ävenatt av ger sammaom

skillnader i avkastning efterföre det mycket mellan demskatt är stora
avkastning föreformuleraskatt. detta det krav påEtt sätt är attannat att

för givenolika former sparande, uppnåskatt ställs på att ensom av
kraftigt. skillnader i avkastningskravavkastning efter skatt, varierar Dessa

inflationstakt vid marginalskattesats.vidgas vid högre och högre Detenen
lånefmansiering sänker avkastningskravetvidare så sparandetär att en av

före kan bli negativt.skatt, så det t.o.m.att
Skillnader i avkastning efter skatt uppkommer därför principerna iatt

den skattemässiga beräkningen inkomst kapital skiljer sig mellanav av
olika sparande. Avkastningen vissa formerpåtyper sparande beskat-av av

nominellt, dvs. hänsyn till inflationen, medan den förtas andrautan
former i princip beskattas formerrealt. Vissa kapitalavkastning heltärav
skattebefriade.

jämförelseEn olikamellan sparformer visar dagens skattesystematt
tillleder isparande hem och varaktiga konsumtionsvaroratt egna ger

högre real avkastning efter skatt i finansiellaän sparande tillgångar givet
avkastningen före skatt likaär Vidare medför låneñnansieringatt stor. av

realt sparande den reala avkastningen efter skatt på det kapitaletatt egna
kan bli högre vid egenfmansieringän framföroch allt skillnaden iatt
avkastning före efteroch skatt vidgas ytterligare.

rimligtDet är dessa skillnader i avkastning skapas skattesy-att som av
också har effekt hushållenspå valstemet sparande. Empiriskaen av

undersökningar, liksom historiskaden utvecklingen, förockså stöd attger
fallet.så är Under 1970-talet inflationstakten och marginalskatternavar

högre 1960-talet, vilketän under villkor för det realagav mer gynnsamma
i jämförelsesparandet finansielltmed sparande. Under 1970-talet steg

också hushållens reala sparkvot, medan finansielladen sparkvoten sjönk.
Under 1980-talet inflationstaktenhar varit lägre samtidigt skattere-som
formen medförde1982 reduktion de i detta avseende relevantaen av
marginalskattesatsema. till innebarFram 1985 också utvecklingen kraf-en
tig nedgång det reala sparandet medan det finansiella Däref-något.stegav

har finansielladet sparandet reducerats markant,ter detta hängermen
troligen främst med aspekt på hushållens sparande,samman en annan
nämligen slopandet flera kvantitativa regleringar på kreditmarknaden.av

4 10-0264
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Skattereformen5.4

skattebaserbredareochskattesatserLägre

inletts 1990 och ärskattereforrn harsyftet med denöverordnadeDet som
samhälls-de1991, reduceraäri andraföras vidare attplanerad ett stegatt
skall skeför sig. Dettamedskattesystemetkostnaderekonomiska som

ocksåSkattereformen harminskar.skatteintäktematotaladeattutan
skatteplaneringförsvåraeffektivitetenfiskalahöjasyftet den attatt genom

bliskattesystemetocksåskallDärmedförenkla skattesystemet. meroch att
tillanpassningdelvisskattereformenskallrättvist. Därutöver som enses

iskattereformergenomförtharflertal andra länderEttskatter.omvärldens
svenska.denriktning somsamma

skattesatsernasänkaskattereformen delsärHuvudinriktningen på att
beskattningenilikformighetuppnådelsskattebasema,breddaoch att en

Skatterefor-konsumtion.investeringar ochinkomster,olika typer avav
direkta beskatt-omfördelning skatten. Deni huvudsakinnebär avenmen

kapitalinkomsterpåskattenmedanreduceras,arbetsinkomsterningen av
ungefär lika mycket vardera.medkonsumtion ökaroch

deninkomstbeskattningen innebär attförändringarnaföreslagnaDe av
frånreducerasarbetsinkomsterförmarginalskattengenomsnittliga ca
statligaden%. sker36 Dettatill drygtför attlöntagare,%, räknat52 genom

år180000 krunderför inkomsterslopasförvärvsinkomsterpåskatten per
58-inkomsterlågaFör20% för inkomster däröver.till1991 och sätts
vilketsuccessivtgrundavdragetdessutomår90000 kr upp,trappasper

inkomstskikt kommeri dettamarginalskatten,ytterligare reducerar som
%. Mer-på 31kommunalskattgenomsnittlig°/omedtill 23 1/4uppgåatt

marginalskatt påfårinkomstlägeni normalainkomsttagama enparten av
%.blir 51marginalskattinkomsttagamashögsta34%, medan de ca

ekonomiskaolikabreddasarbetsinkomsterför attSkattebasen genom
för-måltidssubventioner,bil,frianställning,tillknutnaförmåner t.ex.

Nettoelfektenkontantersättning.medlikställsi gradhögremånliga lån etc.
reduktion,kraftigbasbreddningen ärinkomstskattesänkningen och enav

arbetsin-beskattningendirektaden5% BNP,motsvarande avavca av
komster.

30 °/opåskattesatsmedblir beskattadekapital separat,Inkomster enav
marginalskatteninnebärkapitalinkomster. Detberäknade attnominelltpå

kraf-reducerasbankränta,kapitalinkomster,fullt beskattade t.ex.påäven
till°/o 1989nivå på 47frånminskarränteavdragvärdetochtigt enatt av

Tan-kapitalinkomster.föremellertid skattebasenbreddasSamtidigt%.30
realiseradavkastning ochlöpandebådekapitalinkomster,allaken är att

fördock30%. Undantag görsträffas skatt påvärdestegring, skall av en
lägre skatte-medbeskattasallemanssparandepensionssparande och som

ökning be-kraftigrelativtocksåinnebärBasbreddningen avsatser. en
kapitalin-beskattningenskallSammantagetboende.skattningen avav

2 °/o BNP.motsvarandeinkomsternegativ,idag ärkomster, avgesom
framför alltbeskattningen innebärindirektaReformeringen den enav

70%skattesystem ärdagensför mervärdesskatt. Ibreddning basen caav
reformenNärmervärdesskatt.medkonsumtionen belagdprivatadenav

tidigare intetjänsterradpåmervärdesskatt ävengenomförts ut somtas en
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varit belagda med sådan skatt, bl.a. kommunikationer, fastighetsskötsel,
olika personliga tjänster skönhetsvård, hårklippning Vidaresom m.m.

likformiggörs skattesatsen vissaså verksamheter haft nedsattatt som en
träffasmervärdesskatt den generella skattesatsen. viktigtEtt annatav

inslag i skärpningen indirektaden beskattningen är mervärdesskattattav
miljöavgifteroch införs energi.på

Förändringarna företagsbeskattningen syftar till i högre grad skat-attav
temässigt likställa egenfinansiering lånefinansieringmed vid investering-

snedvridningreducera mellan olika investeringaratt typer samtar, av
reducera inlåsning kapital. Detta sker formelladen bolags-attav genom

frånskatten sänks 57% till 30%, vilket både minskar förvärdet avdragav
låneräntor och skatten på ersättningen till kapitalinsats. Möjlighe-ägarnas

till lagernedskrivningar slopas och formmedersätts resul-terna en ny av
tatreglering företagetsbaserad på kapital. Genom reserveringsmöj-eget att
ligheten kopplas till kapitalet, finansieringdet tillskottmedegna ger en av

kapital för skattekredit, vilket inte blir fallet vid lånefi-eget utrymme en
nansiering. Vidare föreslås investeringsfonder avskaffas.medatt systemet
Sammantaget beräknas för resultatreglering bli mindre idag,änutrymmet
vilket bidrar till reducera inlåsningseffekten.att

Skattereformens effekter5.5 på den ekonomiska

utvecklingen

skattereformen innebär således omfördelning beskattningen frånen av
skatt tillpå arbete skatt på konsumtion, kapitalersättning energi.och Den
samhällsekonomiska innebörden de förändrade förreglerna denav per-
sonliga inkomstbeskattningen och mervärdesskatten relativade pri-är att

beslutsfattandehushållens förändras. leder tillDettastyr attser som
hushållens beteende ipåverkas centrala avseenden: utbudet arbets-tre av
kraft, inriktningsparandets storlek och konsumtionens sammansätt-samt
ning. förändringarDessa i hushållens beteende via effekterpåverkar på
arbetsmarknaden, kapitalmarknaden föroch marknader tjänsterochvaror

företagensi sin beslut produktion investeringar.och Reformering-tur om
företagsbeskattningen har på motsvarande direkta effektersätt påen av

företagens investerings- produktionsbeslut.och
därförDet går särskilja effekter skattereformen på samhällsekono-att av

min via mekanismer: effekter på effekterarbetsmarknaden, påtre sparan-
effekterdet investeringarna.påsamt

Arbetskrafzsutbudet ökar

En sänkning marginalskattesatsema innebär den marginella tim-attav
efterlönen stiger, förändringenskatt dvs. i disponibel inkomst ökadav en

arbetsinsats blir effektstörre. Denna marginalskattenär större högre iär
utgångsläget.

Skattereformen innebär flestade inkomsttagare 1989 låg i in-att som
komstskiktet 48%med vid 31% kommunalskatt marginalskatt istället
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margi-höjning den34% 1991. innebärmarginalskatt på Detfår avenen
marginal-med25%. Inkomsttagareefter drygtskatt medtimlönennella

inkomstökning,marginell28 °/o72%, idag behållerpåskatt enavsom
inkomstökningen.ytterligare °/o21efter reformen behållakommer att av

effektengenomsnittliga°/o.80 Denuppgång med överDet avmotsvarar en
överslagsmässigt, beräk-disponibel timlön kan, någotskattereformen på

°/0.35till drygtnas
sänkningenbreddningen skattebasemaemellertidinnebärNu att avav

fulltinte blir såarbetsinkomstermarginaleffekten påtotala storden som
framgick kanSommarginalskattesatsema.reduktionenföljer ovanavav

°/o,till 72 räknatmarginaleffekten för 1989 uppskattasden totala perca
siffra tillmarginalskattesänkningen dennareducerarSjälvainkomsttagare.
emeller-beräknaseffekter breddad momsbas60%. Inkluderas även avca

63%.marginalelfekten blitotalatid den
eftertimlönenmarginelladen realainnebär ocksåBasbreddningen att

prisnivån justeras delsden allmännaskatt reduceras att genomuppgenom
delskonsumtion beläggs medmomsbelagdtidigare icke genomatt moms,

kapitalinkomstbeskattningen kommerförbasbreddningen attdelaratt av
boendekostnader.prisnivån, bl.a. högrehöjningregistreras avsom en

till den realaskattereforrnen ledadockkommer attSammantaget att
storleksord-ii genomsnitt medmarginalen stiger,pådisponibla timlönen

arbetstidförförändring valetsådan30%. Betydelsenningen avav en
inkomst-effekter. Delstvå motverkandeianalyserasbrukar termer enav

disponibel timlönhöjdförändring i skatteuttageteffekt som ger enen-
mindre antal arbets-konsumtion medinkomst ochmöjliggör ettsamma

substitutionselfektarbetskraftsutbudet. Delsdärföroch sänkertimmar en
fritidenocharbete görtimlön höjer lönsamhetendisponibelhögre aven-

arbetskraftsutbudet.höjervilketdyrare,
för inkomstta-disponibla timlönen allahöjer realtSkattereformen den

flestafullt definansieras kommerSkattereformen nästanEftersom utgare.
lnkomsteffekten neutrali-inkomster.få ökade realainitialtintehushåll att

igenom. Fördel-substitutionsetfekten slårmedani gradsåledes högseras
fårhushålldeskattereformen antyder dessutomningsprofilen på att som

hushåll stårmarginallönen också dehöjningen ärkraftigasteden somav
förstarktfinansieringen. Detta ärdelen attför argumentstörsta ettav

positiv.förväntas bliarbetskraftsutbudet kaneffekten på

mellan olika studierskillnaderStora

arbetskraftsutbu-empirisktgjorts flertal försök belysa hurDet har attett
förenklat, förtraditionella innebär, starktmetodenDendets bestäms. att

tid,vid tidpunkt arbetad dels värden påvarje individ delsobserveras en
beskriverbakgrundsvariabler utseendet påochantal parametrarett som

inkomst fritid individeni valmöjligheten mellan ochrestriktionden som
individerjämföra olika medtimlön efter skatt. Genombl.a.möter, att

förklarande variabler-arbetstidval och värden på deavseende på deras av
tolkas foruttryckerhålls samband mellan dessa, ettett somsomna

fritid.preferenser mellan arbete och
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frånMed utgångspunkt sådant samband det forgår varje individett att
beräkna etfektema arbetskraftsutbudetpå budgetrestriktionen föränd-om

i något avseende förändring skattesystemet. Därigenom blirt.ex.ras en av
möjligtdet beräkna vad olika förändringar i skattesystemet skulle foratt ge

effekter på det arbetskraftsutbudet.totala
I tabell 5.2 redovisas resultaten från några simuleringarde olikaav av

skattereformer gjorts med modeller skattadeär på svenska data. Isom som
kolumn i3 tabellen har gjorts överslagsmässig beräkning vilkenen av
effekt olika skattereformemade skulle få på den genomsnittliga disponibla
marginallönen räknat inkomsttagare för under 65 Efter-år.per personer

genomsnittliga inkomstermännens liggerhögreär de också i högresom
marginalskatteskikt. För därförmännen effektenär de tänkta marginal-av

Tabell 5.2 simuleringar effekten på arbetskraftsutbudet olika skatteñrslagav av
Studie Skattereform Genomsnittlig Effekt på arbetskraftsutbudet

förändring i timmarav
marginell timlön
efter skatt

ÖvergångBlomqvist till proportionelltett %40 gifta män 25-54 år: 7%ca1983 skattesystemdär skattesatsen
för skatte-attanpassas gesamma

intäkt. Beräknat för 1973års
skattesystem

Blomqvist, Samma reform under Be- 40% gifta 25-män 55 år:som 7%ca
Hansson förräknad 1980års skatter. gifta kvinnor 25-55 år: 10%
1989

Sänkt marginalskatt %-med 5 10- %12 totalt: 1/2l 2 l/4 %-för inkomsterenheter 29över 000 gifta män: 1,0- 1,2%
med 1980års skatter. gifta kvinnor: 2,6- 3,8%

Blomqvist Alternativa reformer 1988årsav
1988 skattesystem:

Sänkt marginalskatt vid statlig totalt: 3%
tilläggsskatt 4%-enhetermed för
inkomster 140000- 190000 och 5%män: gifta män: 1,6%

%-enheter5 för inkomster över kvinnor: 1/2°/01
190000.

Sänkt marginalskatt °/0-med 5 totalt: 8 1/2°/o
enheter för inkomster över 70000. 101/2%män: gifta män: 2,8%

kvinnor: 7°/0
Sänkt marginalskatt 10%-med totalt: 17%

enheter för inkomster över 70000. 21%män: gifta män: 6 l/2%
kvinnor: 14

Ljones,4. Sänkt kommunal skattesatsoch 12°/0 totalt: 6 7ca -Ström marginalskattespärr %-med 5 gifta män: %5
1987 enheter. gifta kvinnor: %13

ensamstående: °/01
Aaberge, Sänkt marginalskatt °/0-med 10 17% totalt: 0,2 1,0%alt.
Ström och enheter för inkomster 70över 000, gifta män: 0,3 alt. 0,7%
Wennemo finansierad med utvidgad skattebas gifta kvinnor: 0,2 1,3%alt
1988 minskade avdragk 1988med års

skatter.

° Egen uppskattning.
Källa: Ackerby, och Thoursie, A. 1989, Samhällsekonomiskaeffekter reformerad inkomstbeskattning,avbilaga till Reformerad4 inkomstbeskattning, SOU 1989:33.
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timlönen förmarginella högre vad gälleränpå denskattereformema som
på skillnaden ganskauppskattning tyder den ärkvinnor. En attgrov

betydande.
principolika resultat. luppenbarligenstudierOlika har gett samma

fem procentenheter,marginalskatten medsänkningskattereform, aven
resultera iskattning skulleBlomqvists 1988ienligt resultatet ensom

m.fl.i Aaberges6%, enligt simuleringenutbudsökning på än germer
idivergensl°/0.arbetskraftutbud Dennapåökatmodell1988 runtett

uppskattningvidnaturligtvis problemskaparforskningsresultaten aven
skattereforrn aktuell. lärförväntas deneffekter kanvilka som nuavsom

redovisasi ekonomin,kvinnorLångtidsutredningen,tillbilaga 23 om
osäkerhetenytterligare påskattningar spärekonometriskanågra som
höjd margi-skattningar skulleEnligt1990. dessaoch Persson,Jonung en

arbetskraftsutbudet.reducerakunnanallön t.o.m.
tillsimuleringar skatte-dessaöverföring resultatenmekaniskEn avav

varierar mellan larbetstimmarutbudeteffekter påreformen somavger -
7-8% iställettillmodell,Aabergespå2%, den baseras om manuppom
Thoursie, 1989.Blomqvist Ackerby ochhosresultatenfasta påtar

påverkar utbudetdisponibla timlönenmarginellahöjning denHur aven
finnshöjning Detkraftig denna är.inte hurarbetskraft bara påberor nuav

ekonomiskaförbättradeförbetydelse hurfaktorer harrad andra somen
fritid.och Dessamellan arbeteinverkar på valetförincitament arbete

studier skall tolkasolika empiriskafrånresultatenhurfaktorer påverkar
exempel på detta ärEttskillnader mellan dem.förklaratill viss delkanoch

visar kvinnor-bestämningarbetskraftsutbudetsskattningar attfleraatt av
förändring denbetydligtpåverkasarbetskraftsutbud avmer av ennas

förklaring till dettasannolik ärEn attdisponibla timlönen än männens.
iförändringararbetstid, krävs störredvs. detavtagande medeffekten är

arbetstiden föreffektrelativa påformarginallöndisponibel att sammage
arbetsti-med kortajämförtarbetstider medlångamed personerpersoner

i högamarginalskattesänkningen är störstförtalar ävender. Det att om
bliarbetskraftsutbudet väl så äveneffekten påinkomstskikt, så kan stor

kvinnor.deltidsarbetandeinkomstskikt,i lägreför t.ex.personer
komplicerasarbetskraftsutbudeffekten kvinnornaspåslutsatserna om

i gradsammanboende högför giftaarbetskraftsutbudet ellerdock attav
arbetskraftsutbudinnebär hustrunsbeslut.simultana Detkan attsomses

disponibla lön ochiförändringar också motsvaran-påverkas mannensav
stiger, medan hust-disponibla timlönOmförgällerde mannensmannen.

arbetstid,sinökartilldetta ledaoförändrad, kanär att mannenruns
enbartsin. studera männensGenomreducerarsamtidigt hustrun attsom

elfekter, vilket kandessafångas bara denbeteendekvinnornaseller avena
m.fl.,skattningar t.ex. Aabergetotalelfekten. Vissaöverskattning avge en

betydel-korselfekter harfinnas s.k.kan sådanaindikerar det1988 att som
vilket i demakar,marginalskatten mellanutjämnarSkattereformense.

marginallönen.disponiblaökning denstörreflesta fall avmannen enger
inte blirarbetstiderkvinnornasför effekten påtalaskulle kunnaDetta att

så stor.
väljamöjlighetindividensbetydelsehar ärfaktor attEn somannan

Även arbetsutbud, kan bl.a.förändra sittindividen önskararbetstid. om
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arbetsorganisationen lägga hinder för det. Det emellertid inteär självklart
hänsyn skall till sådana restriktioner vidatt tas bedömning effekter-en av
på arbetskraftsutbudet på lång sikt. Om faktiskaden arbetstiden avvi-na

ker från den många önskade, kommer småningomså anpassningav atten
ske dels förändring arbetsorganisation eller via byten jobb,genom en av av
dels via kollektiva avtal. Vid given tidpunkt kan restriktioner haen stor
betydelse, längreöver tidsperiod betydelsenär mindre.settmen en

Skillnader mellan önskad faktiskoch arbetstid i utgångsläget har dock
betydelse för hur effekten faktiskapå arbetstiden kan beräknasstor bli. De
flesta simuleringar måste tolkas effekter skattereformer på densom av
önskade arbetstiden. För detta skall effektertolkasatt även på densom
faktiska arbetstiden måste denna sammanfalla med den önskade. Det
finns dock idag egentligen vill arbeta mindre än vad deen grupp som
faktiskt gör. För dessa kommer höjning den önskade arbetstiden atten av

sig iuttryck mellan önskad faktiskta och arbetstidatt gapet reduceras,
medan den faktiska arbetstiden intesåledes Skillnadenökar. mellan ge-
nomsnittlig önskad respektive faktisk arbetstid för den arbetargrupp som

än vad de önskar enligt arbetstidskommitténsmotsvarar undersök-mer
ning SOU 1989: 53 2-3°/o den totala timvolymen.ca av

Frånsett varierandede resultat olika studier givit finns det ytterliga-som
skäl försiktig med utnyttja de empiriskaatt resultaten förattre vara

analyser skattereforrnen. Modellmässiga simuleringar effekterav av av
skattereforrner baseradeär på samband mellan utbud arbetskraft ochav
disponibel timlön har skattats på observationer individer harsom av som

sig till dagens skattesystem. Detta medföranpassat även osäkerheten äratt
betydligt vidstörre simuleringän marginell förändringen av en mer av
skattesystemet.

Ett fundamentalt tolkningsproblem hänger med de härmer attsamman
analyserna arbetskraftsutbudet baseradeär på tvärsnittsstudier. Det ärav
emellertid inte alls självklart samband baserat jämfö-att är påett som en
relse mellan individer vid tidpunkt också håller för uttala sig huratten om
individer kommer bete sig tiden förhållandenöver då förändras.att Det
skulle kunna finnas visstt.ex. samband mellan arbetstidett och den
relativa lönen på så individensätt i sitt val jobb och arbetstidatt styrsav
inte bara timlönens nivå även hur välavlönat jobbet iutan ärav av
jämförelse med andra jobb. Man är beredd jobba fåratt mer om man
bättre betalt i jämförelse med andra absolutän En tvärsnitts-sett.snarare
studie skulle överdriva betydelsen förändringardå i disponibel timlön.av
Det kan finnas bakomliggandeockså faktorer t.ex. arbetskultur eller
liknande fångas iinte empiriska skattningar, i verklighetensom men som
påverkar individemas val både arbetstid och timlön och därmed påver-av
kar sambandet mellan dessa variabler.

påtaglig efekl underEn 1990-talet

detAv förts framgår det råder betydande osäkerhetattresonemang som en
hur effektema kan bli på arbetskraftsutbudetstora skattereforrn.om av en

finnaDet går empiriskt stöd både för uppfattningenatt skattemasatt
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skullemarginalskattesänkningochmarginelltämligen attbetydelse är en
beräkningararbetskraft. deFörutbudeteffekter på avmycket stora avge

iredovisas1990-taletunderutvecklingen senareekonomiska somden
arbetskraft långpåutbudetvaritutgångspunkt attharutredningen aven

skattere-jämfört medskattereforrn4% medmed omsikt ökar enmerca
genomförts.inteformen

flerienderasig uttryckkan attarbetskraftsutbud personerökat taEtt
sannoliktstiger. Det ärmedelarbetstideniarbetskraften elleri attdeltar
medelar-längresig ivisakommerframför alltskattereformen att enatt

främ-Detblir mindre.arbetskraftsdeltagandeteffekten påbetstid, medan
mycketSverige redan äriarbetskraftsdeltagandettill detta ärskälet attsta

arbetskraftsdeltagan-ökningvissdockkanpensionärernaFör avhögt. en
skattereformen.effektskeförväntasdet avensom

tillanpassningenfullständiga ettdenmedräknarimligt attDet är att
arbets-ökattidsperiod. Ettlångganskasker överskattesystem ennytt
kollek-ochindividuellaolikaradtill ståndkraftsutbud kommer genom en

övertidsersätt-gradi högre utbåde tahandlarbeslut. Det att t.ex.tiva om
i ochavtalformasarbetstidsreglerhurledighet ochii änning ompengar

arbets-påverkaskattereformen komma attSannolikt kanlagstiftning.
l990-talet.helaunderutvecklingkraftsutbudets

tid dethur långavhängigt bl.a. tartiden äröverförloppetHur ut avser
möjlig-ochvillkorekonomiskaförändradetillsighushållenför att anpassa

perspektiv finns begrän-kortsiktigtarbetstiden. lförändra ettheterna att
iarbetstidvälja längre ettanpassning,till attmöjligheter t.ex.sade en

möjligheternaförflyter är attdesto störretidlängrejobb. Jubefintligt som
önskade. Dennaarbetstiden till denfaktiskadenolika sättpå anpassa

arbetskraftsutbudetseffekt påväxandetidendärför för övertalarfaktor en
småning-skattereforrn, såreferensbanajämfört med utan somtillväxt, en

torde dockfaktornviktigastenedåt. Denvänderoch varakulminerarom
Skulle dagensarbetsmarknaden.läget påellerkonjunkturläget, snarare

realisera högresvårigheteringadetarbetskraft bestå är att enbrist på
därför igenomslåskattereformen kaneffekterocharbetstidönskad av

arbetskraft under de närmasteefterfrågan påOm däremotsnabbt.ganska
förstgenomslagfårochutbudseffekten tillbakahållsförsvagasskulleåren

l990-talet.undersenare
timmar kani arbetadearbetskraftsutbudet mätteffekten påVid sidan av

arbetskraftsutbudet.effektivahöjer deteffekterfåskattereformen som
betaltjobbtillbytaekonomiska utbytet ett peratt ger mersomDet av

1989°/0från 47sänktmarginalskattfår sinför denförbättrastimme som-
pårörlighetför högremotivDettafjärdedel.34% 1991, medtill engeren

benägenhetutbildning, ökad att tasatsning påökad merarbetsmarknaden,
resulteraeffekter kanjobb Det ärarbetstyngdaansvarsfyllda eller etc. som

förförutsättningarproduktivitetsnivån och bättre enhöjningibåde aven
olika sektorerfördelning påArbetskraftensproduktivitetstillväxt.högre

fyllasnabbaredet gåroch attlättareomstrukturering gåreffektivare,blir
expansiva sektorer.ivakanser
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dämpaskanLöneökningarna

effekterindirektadirekta och påha bådeSkattereformen kommer att
varitför marginalskatterviktigt lägre harlönebildningen. Ett attargument

vissbruttolöneökning fore för uppnåmindre skattdet då krävs att enen
6% inflationVid 47% marginalskatt och kräv-efterlöneökning skatt.real

for reallöneökning13,2 pålöneökning före skatt pådes det att ut enen
bruttolöneökning35% kravet på%. marginalskatt på reducerasMedl en

förtalareallöneökning. Detta skulle då10,8% fortill attutatt samma
lönekraven dämpas.

till sin Medkan vändasdettaProblemet är motsats.att resonemang
löneökning efter billiga-givet skattblir krav påmarginalskatterlägre ett

behållerdärför förhandlandeför arbetsgivaren, dere" parternaatt en
synvinkelfackliga organisationernaslöneökning. Ur dedelstörre av en

effekter sysselsättningenför negativa påriskendärmed ocksåreduceras
löneökningar.tillbaka kraven påincitamenten hållaminskaroch att

relevantaden ärfor vilken dessa hypoteser ärAvgörande mestsomav
löneökninghurdrivande bakom lönekraven;vilken faktor denär storsom

arbetsmarkna-arbetsgivaren ochefter eller hur mycketskattuppnåssom
slutsatsdärför inte dra någon bestämdTeoretiskt det"tål". gården att om

Empiriskalöneökningstakten. resultatmarginalskatter dämparlägreatt
1990 tycksLångtidsutredningen Holmlund,tillredovisas i bilaga 24som

löneökningstak-höjerför marginalskattervisst lägrestödnärmast attettge
ten.

följakompensationskrav kanriktning verkar deI attsom avsamma
relativspridningen i löninnebärmarginalskattesänkningen initialt att

före kangiven lönestruktur skatt. Dettaefter vidgas, vidskatträknat en
löneutjäm-kompensation. sådanEntill lågavlönade krävertänkas leda att

efterfrågeförhållandena arbets-påförenlig medning tänkaskan också vara
delvisSkattereformen harföreeftersom relativlönemamarknaden, anpas-

kanlöneskillnader. Problemet detutjämnar ärtill hur skatterna attsats
innebär högrelöneutjämning detta ävenuppnåsvårt utan attatt enenvara

försöker driva igenomlöneökningstakt, i synnerhetgenomsnittlig om man
tidsperiod.under kortkompensationskraven en

förfaktorer talar skattere-finnssituation det ändå tvådagensI attsom
löneökningstakten. Löne-dämpningiformen skulle resulterakunna aven

för högrefinnsdetpåverkasbildningen skulle kunna utrymmeattav
löneökningstal år 1991. Inominellavid mycket lågadisponibla inkomster

kostnadskristillriskerar ledasituation fortsatt höga lönekravnär att enen
avgångseffekt arbetsmarknadenspåtänkasskulle detta kunna parter,en

lönebildningen kunnaindirekta effekter påskullekapitel Därutöverse
arbetskrafttillgång påarbetskraftsutbud. En ökadvia ökatuppstå ett

överskottsef-Risken förarbetskraft minskar.innebär konkurrensenatt om
reducerasarbetsmarknadenlöneglidning på delarterfrågan snabboch av

arbetstidsuttaget ökar.höjamöjlighetennär att

sparandet ökar, det reala minskarfinansiellaDet

från direkt inkomst tillSkattereformen förskjuter skattebördan skatt på
förstaindirekta kan betraktas skatt påskatter. Det summan avsom en
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eftersom inkomstenkonsumtion det vad kan användasoch sparande, är
konsumtion. Omflyttningentill, andra skatt på enbartmedan det är en av

därför för ökat samtidigt innebärtalar sparande. Menskattebördan ett
omfördelning inkomstbeskattningenreformen inomockså mot enen

kapitalinkomster, avkastningenskärpning dvs, på sparande.skatten påav
kapitalinkomstbeskattningen stigaSkatteintäkterna beräknadeär attav

för minskatfrån idag till betydande belopp. Detta talarnoll ettett sparan-
de.

finansiellt iinnefattar sparande räntebärandeHushållens sparande såväl
investeringar, iaktier, realt sparande, ellertillgångar eller snararesom

konsumtionsvaror. varaktigafastigheter varaktiga Inköp konsum-och av
konsumtion iregistreras bör detta sammanhang be-tionsvaror mensom

investeringar.traktas som
föränd-finansiella påverkas två motverkandebruttosparandetDet av

skattereformen avkastningen fulltringar. effekt på beskattatEn är attav
30% iställetstiger, intäktsräntor beskattas medsparande att t.ex.genom

effekt marginalskattenför marginalskatten. Denna högremed är större
Samtidigt medför basbreddningen i beskattningeni dagensär system. av

idagkapitalinkomster avkastningen på obeskattat sparande sparandeatt
pensionsspa-avkastning under sparavdraget, allemanssparande ochmed

försämras.rande
beräkning försämras villkoren för ungefär hälften hushål-Enligt aven

finansiella efter olika sparformers andelar hushållenssparandelens vägt av
förbättringunder de sker pålöpande bruttosparande åren. Ensenaste

°/o finansiellaför 30 sparandet. Räknat på stockenmotsvarande sätt av av
ungefär lika får respektivetillgångar andelar bättredet sämreär stora som

iNettoeffekten bli viss uppgångvillkor 1989. bör dockAppelgren, en
måttligrelativtfinansiella tillgångar. docknettoavkastningen på Det är en

i vilken utsträckning avkastning finansiellaVidare oklart påökning. detär
därförsparandebeslut.tillgångar verkligen påverkar hushållens Det är
tämli-effekten finansiella bruttosparande blirsannolikt på hushållensatt

marginell.gen
entydiga.hushållens reala sparande däremotSlutsatserna ärom mer

eftereffekten skatt blirviktigaste den reala lånekostnadenDen är att
betydligtlåneräntor lägre skatte-högre, drasmarkant motattgenom av en

Vid sexprocentig inflationstakti dendagens skattesystem. äränsats en
efter för 12%skatt lån kräver på medreala kostnaden räntaett som en

0,4%, l l2-6. reformeratskattesystem -O,47 I skattesy-dagens ett
till 2,4%, 1-O,3 l2-6.skulle motsvarande kostnad uppgåstem

efter förmedföra kostnaden skatt belå-kommer den realaDetta attatt
stiger påtagligt, vilket rimligen tillvaraktiga konsumtionsvaror ledernade

efterfrågan i minskatminskad på dessa och således detta avseendeetten
sparande.

beträf-för innehav både vadDärtill kommer kostnaden hem,att egetav
far stiger vid priser dels värdetvillor och bostadsrätter, dagens attgenom

beskattning. Därtillminskar, dels högre löpanderänteavdrag genom enav
tjänsterbreddningen momsbasen berör rad ärkommer att en somav

uppvärmningtill fastighetsunderhåll,kopplade m.m.
sjunker efterfrågan bostäder.boendekostnader på DettaMed högre mot-
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verkas dock i viss utsträckning disponiblahushållens inkomster ökarattav
till följd sänkta skattesatser, arbetskraftsutbudökatäven ochettav men av

arbetsinkomster.och därmed inkomster efterfråganHögre ökad påger
nettoeffekten sannoliktbostäder. Men negativ.är

efterfråganMen på bostäder skulleäven opåverkad, reducerasom vara
priset fastigheter.ändå på Det bestämmer vad bereddär attsom man

kapitalkostnaderbetala löpande kostnader och för skaffaär attsumman av
villan kapitaliseraseller bostadsrätten. Högre löpande kostnad därför i

villa- bostadsrättspriser. fastighetspriser ilägre och Lägre kommer sin tur
i mindre omfattningresultera på och ombyggnad bostäder.att en ny- av

flera faktorer förfinns iDet således talar hushållens sparandeattsom
bostäder reduceras.

priser fastighetsmarknadenkonsekvens lägre påEn är attannan av
nettoförmögenhet negativt. för-hushållens samlade påverkas En minskad

i sin effekt konsumtionsef-mögenhet har dämpande på hushållenstur en
förterfrågan höjer givna inkomster, finansiellaoch således, det sparandet.

effekt sittMen denna kan väntas medan hushållentemporärvara anpassar
förmögenhetsvärden. riktigttill lång sikt bör fastig-sparande På ocksånya

finns därförhetsprisema bestämda vad det kostar bygga. Detattavvara
fastighetsprisema småningom sig.skäl så återhämtaranta attatt

skattereforrnen till långsiktig förskjut-Sammantaget bör således leda en
ning från till finansiellt framföri hushållens sparande realt sparande, allt

minskad skuldsättning. finns förMen det också andra skäl attgenom en
positivt, nämligen skatterefor-sparandet kommer påverkasatt attgenom

effekter förolika olika generationer.har någotmen
förEnligt livscykelhypotesen sparande har generationerden s.k. yngre

försparbenägenhet äldre, helt enkelt kunnahögre än attman spararen
jämn konsumtionsnivå sin livstid. Samtidigtupprätthålla haröveren

naturliga arbetsinkomstergenerationer skäl högre äldre. Somänyngre av
omfördelning frånframgick innebär skattereformen skatt löne-enovan av

konsumtion. omfördelar inkomster fråninkomster till således äldreDen
konsumtionsbenägenhet arbetsinkomster,generationer, med hög och små

mindretill förmån för generationer, kommer bära delattsom en avyngre
oförändrade tillVid sparbenägenheter borde detta ledaskattebördan. att

genomsnittligadet sparandet ökar.

Kapitalbildningen stimuleras

kapitalmarknad helt integreradliten ekonomi medI Öppen ären somen
vilket i utsträckning kännetecknar den svenskamed omvärldens, växande

fattasekonomin, investerings- sparandebeslut i hög grad oberoen-kan och
avkastning efter företagkrav på skatt ställer påde varandra. De som enav

internationelltinvestering liksom marknadsräntan, bestämd. Ettdå,är
i situation ingen effekt räntenivåninhemskt sparande har denna påökat

därför investeringarna.och inte heller på
skillnad avkastningenI skattehänseende råder det mellan skatt påen av

i Sverige företagsbeskattning avkastningkapital används och påsom
i Sverige personlig kapitalinkomstbeskattning.kapital Det ärägssom

förändringar i kapital i landet har betydelseskatten på användssom som
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Förändringarför investeringarna, skatten på kapital inte harmedan ägtav
investeringarna,effekt väl på sparandet.så påstor men

Förändringar för inteskattereglema sparande har således så starkav
koppling till investeringarna. förändringarna idirekt Det har däremot

skattereformen emellertid i förstaföretagsbeskattningen. delDenna ärav
snedvridningar i allokeringen företagensinriktadhand på reduceraatt av

investeringar fmansieringssätt.investeringar mellan olika ochtyper av
företagens investeringsmotiv iEffekterna på allmänhet svårare bedö-är att

företag för vilket vinstreglerande sådantdet ärFör utrymmet attettma.
fullteffektiva och i sina investeringsbeslutskattereglema är ut tarsom

skatteeffekter inte företagsskattereformentill alla kommer ha såhänsyn att
effekter investeringsmotiven. kompense-på Sänkt bolagsskatttotalastora

effektivaavskrivningsmöjligheter, varför skatten inteändrade denras av
påverkas nämnvärt.

formellasannolikt bolagsskattesatsen har störredet denMen är att
vid investeringsbeslutsådan kalkyl handen. Mångabetydelse vadän geren

skatteelfektemaschablonmässiga beräkningar och där kanstyrs avav mer
kraftiga sänkning-relativtformella ha betydelse. Denden skattesatsen stor

därför investerings-från % till 30% innebärabolagsskatten 57 kan enen av
obetydlig.stimulans inte ärsom

för elfektema kapitalbildningenemellertid påbetyder ärDet mestsom
ekonomin i indirektaskattereformen påverkar Desamladehur den stort.

investeringar-förvia arbetsmarknaden har betydelseeffekterna stort.ex.
arbetskraftsutbud och lägre löneök-sikt innebär högrePå kort ett enna.

konkurrenskraften.utveckling svenska Detta bördenningtakt bättre aven
jämförelseproduktion i Sverige imedföra investeringar ochi sin högretur

skatterefonn.utvecklingmed utanen
arbetskraftsutbudfrån högresikt kan utgålängrePå motsva-att ettman

till motsvarandesysselsättning. leder ocksåhögre Det anpass-enras av en
i relation tillsänkning lönekostnademakapitalstocken.ning En avav

produktionen användamedför tenderarkapitalkostnadema attatt mer
Produktionen arbetskraftsinten-kapital. blirarbetskraft mindreoch mer
kapitalenhet få till konsekvenssysselsättning måstesiv. högreMen attper

produktivitet stiger.kapitalstockens
liktydig högre reali kapitalets produktivitet med-enuppgång ärEn

Sverige. Investeringar blir alltså lönsam-avkastning investeringar ipå mer
avkastningskravet,ekonomi kapitalkostnaden,liten kanFör öppenma. en
given. Det ökadeinternationellt och sålundabestämt ärbetraktas som

faktiskapositiv ditferensarbetskraftsutbudet alltså mellan denskapar en
iavkastning investerare bådeavkastningen kapital krav påpå och det som

förförutsättningar snabbareställer. Det skaparSverige och utomlands en
investeringsnivån stiger. accelera-kapitalstocken, dvs. Dennatillväxt av

kapitalstoc-tillväxt fortgå tills desskapitalstockens kommertion attattav
återförts till avkast-marginella avkastningen harblivit denken så stor att

ningskravet.
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modellberâkningarNågra

uppfattning vilken potentiell effekt skattereforrnenFör kanatt en om
förkomma ekonomin, har mekanismer beskrivitsnågra deatt av som

makroekonomiskanalyserats i simuleringsmodell Auerbachovan en
Kotlikoff, utformad för1987. Modellen analysera hur bl.a.är att sparan-

kapitalbildning, arbetskraftsutbud välfärd förskjut-de, och påverkas av en
ning mellan olikaskatteuttaget skattebaser. Modellen också explicittarav

till förändringarhänsyn i skattesystemet till omfördelningkan ledaatt en
generationer, vilket sinmellan i har förbetydelse hur sparande,tur ar-

betskraftsutbud utvecklas tiden. fångaröver Däremot denna typm.m. av
exempelvis inte effekteraggregerad modell resursallokeringenpå mellan

kapitalföremålolika branscher eller
framgårsimuleringen tabell 5.3. Dessaviktigaste resultatenDe avav

referensfalli förhållande tillförändringprocentuellresultat ett somavser
skattereforrnen inteekonomin följaskulleden banautgörs genom-omav

effektemas riktning inteoch skallfördes. Siffrorna illustrerar närmast
skattereforrnens konse-uppskattning svenskaexakt dentolkas avsom en

i ökatframgått diskussionen det hög gradSom ärkvenser. ettovanav
arbetskraft drivande för kapitalbildning och tillväxt. lutbud ärsomav

arbetskraftsutbudetelfektema såmodellsimuleringen har på attanpassats
referensfallet i enlighet medsekelskiftet blir 4% ivid högre ändetta ca -

redovisats tidigare.den bedömning som

skattereformreferensbanaskattereformenjämfört medTabell 5.3 Effekter utanenav
förändringProcentuell

2000 2010 Lång1991 1995
sikt

4,3 2,8 2,06,5 5,4Arbetskraft
14,68,0 12,70,0 4,1Kapitalstock

0,4 0,50,2 0,1 lKapitalintensitet -- 2,3 2,9-0,3 0,9före 1,6Lön skatt - 5,05,0 5,2 5,24,8Nationalinkomst
5,7 7,5 8,5konsumtion 2,4 4,1Privat

0,43,2 2,6 1,9 1,1Ekonomins nettosparande

beräkningar, bilaga tillochKälla: Finansdepartementet1990, Metoder, modeller l
Långtidsutredningen 1990.

restriktionerinstitutionellanågramodellen konstruerad,Som är utan
arbetskraftsutbudet omedelbart till deför arbetstid,valet nyaanpassasav

tids-första året. Dennasker redanskatteförhållandena; hela uppgången
särskilt realistisk.arbetskraftseffektema sannolikt inte Menprofil på är

mekanismersyftet illustrera några deändå tjänaden kan kan att somav
förändringarna.ligger bakom

beskattningbeskattningen förskjuts kon-ityngdpunktenNär mot av
förfogagenerationernade över störresumtionen kommer att resur-yngre

betalalivstid. på de kommersin sammanlagda Det berorunder attattser
sina liv. äldresin under delen Deandel skattstörre senare aven av

konsumtionsbenägenhet och belas-nämligen högregenerationerna har 2 simule-en Modellen och
ringsresultatenkonsumtionsbeskattningen. presente-därför i högre gradtas av utförligt i bilaga 1rasmergenerationerna minskarbeskattningen förgenomsnittliga deDen yngre Långtidsutredningentill

kommerhögsta sparbenägenhetenEftersom dessa också har denalltså. 1990.
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genomsnittliga öka. Till börja ökarockså det sparandet medatt att sparan-
idet med 3,5 procentenheter. Denna sparandeökning emellertidavtarca

fler generationer kommertakt med allt leva under det skattesy-att att nya
livstidallt del sinunder störrestemet aven

Ett arbetskraftsutbudökat till börja med nedgång reallöner-attger en av
ökningstakt. i investeringarnaLönsamheten därförtenderar stiga.attnas

Sparandeökningen tillsammans med det ökade arbetskraftsutbudet med-
för kapitalstockenalltså växer snabbare den skulleän göra skatte-att utan

Årreform. 2000 kapitalstockenhar 8% i Förhållandeökat med tillca
referensfallet. Efter ytterligare tio år ökningen tilluppgår sammanlagt

%.12,5
ekonomiI med Utrikeshandel behöver inte hela kapitalbildningenen ta

formen ökning inhemskaden kapitalstocken. Om stigersparandetav en av
investeringarnaän kommer den svenska ekonomin i stället byggaattmer

utländska tillgångar via bytesbalansöverskott. simuleringarDeettupp
gjorts tyder också på skatterefonnen kan medföra Förbättradattsom en

bytesbalansf förstaUnder de efteråren reformen kan däremot underskott
uppkomma till följd högre investeringar.av

högre kapitalbildningenDen motverkas något kapitalinkomstbe-attav
skattningen ökar. Resultatet simuleringama tyder ändå på dessaattav
effekter i förhållandeär små till andra faktorer ökningen arbets-som av
kraften och sparandet. Dessutom inte hänsyn till effektivareden fördel-tas
ning olikamellan investeringar bör bliäven resultat reformen.ettsom av

Diagram 5.2 Vältärdseñekter skattereformenav

Völfñrdsekvivolenter

1.08 -

1.07 -

1.06 -

1.05 -

1.04 -

1.03 -

1.023Sparande investe-och -
ringar i simuleringenär
beräknad 1.01exklusive bo- -stadssektom.Om denna
ingått del inve- 1.00somen av
steringama skulle resulta-

varit mindreten gynn- 0.99-
sparandesyn-sammaur

punkt på grund denav 0.98skärpta beskattningen r -- . - - - - - -av -20 0-60 40 60bostadssektom.
Gene ration

redovisasresultatDessa
tilli bilaga lnärmare Källa: Finansdepartementet1990, beräkningar, bilagaMetoder, modeller och tilll

Långtidsutredningen. Långtidsutredningen 1990.
V
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medförkapitalbildningen inkomsterna förDen snabbare kom-även att
medför arbetskraftsutbudetgenerationer kommer öka.mande Detatt att

till följd inkomster delvisså småningom modereras något högreatt tasav
i form fritid.ökadut av

skattereformen medför viss omfördelningInledningsvis nämndes att en
skattebelastningen till livscykeln. inkomst-skede Dennaettav senare av

generationeromfördelning från till och kommande generatio-äldre yngre
beräkning "välfárdsekvivalenter" förillustreras med s.k.kanner en av

olika generationer. fångar kompensation iDetta mått den determer av
framtidafinansiella tillgångar och nuvärde arbetsin-totala resurser av

generation för välfärden intevarje skulle behöva skullekomster attsom
skattereformen välfárdsekvivalentef iminska uteblev. Dessa återgesom

diagram Generationen i diagrammet börjar5.2. 0 betecknar de arbetasom
genomförsprecis reformen 15-20 åringar generationenoch -55när

pensioneras.just skalldeavser som
precisförvärvsarbetabörjar närframgår dediagrammetAv att som

välfärdvälfárdsvinstema. Derasgenomförs deskattereformen gör största
efter-Välfärden förreferensfallet.förhållande till5% imed drygtökar

%. äldstaDe allraockså med 4,5generationer ökarföljande genera-ca-
marginell förlust. Sammantagetsimuleringenenligtdocktionerna gör en

skattereformen klartharsimuleringarna tolkasmåste ändå att ensom
iutvecklingen.ekonomiskaeffektpositiv på den

Sammanfattning och slutsatser5.6

demed skattergrundproblemetsynvinkelsamhällsekonomisk är attUr
olikaenskildeutfallet för denekonomiskamellan detskillnadskapar aven

denochskall arbeta ellermyckethurekonomiska beslut, t.ex. spara,man
beslut.dessasamhällsekonomiska konsekvensen av

samhällsekonomiskadenreduceraskattereformen ärSyftet med att
välfärden. skerDettaökadetbeskattningen och på sättetförkostnaden

Vidarebreddas. görsoch skattebasemasänksskattesatsernaattgenom
likformig.kapitalinkomsterarbetsinkomster ochbeskattningen merav

kraftigtsänksskatten på arbeteskattereformeninnebärSammantaget att
kapitalavkastning skärps.konsumtion ochpåskattenmedan

utvecklingenekonomiskapåverka denskattereformen kommerHur att
refor-viktig effektkvantifrera. Enmycket svårt1990-talet ärunder att av

kraftiga reduk-denarbetskraft stimulerasutbudetär att genomavmen
blireffekten ärarbetsinkomster. Hurpåmarginalskatten stortionen av

Långtidsutredningen räknatarbetskraftskalkylen haremellertid osäkert. I
4%med än1990-taletarbetskraft växerunderpåtillgångenmed meratt

skattereforrn.gjortskullevad den utan
förutsättningarbättrearbetskraftsutbud kommer attEtt högre att ge

stimulerai sinlöneökningama. Detta kommer attnominella turdedämpa
minska-kombination mediSänkt bolagsskatttillväxt.kapitalbildning och

samhällsekonomiskt bättredessutomreservationsmöjligheter kande ge en
kapital.allokering av
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Skattereformens effekter finansiellapå hushållens intesparande är enty-
diga. Sparandet påverkas positivt hushållens skuldsättningattgenom
minskar blir efterlåneräntoma dyrare samtidigtnär skatt, skärpsmen
beskattningen sparformer. Effekternadel på det reala sparandet börav en
bli negativa, då bl.a. högre boendekostnader torde investeringar idämpa
bostäder.

fördelningspolitiskaskattesystemets "trätfsäkerhet" bör också kunna
Fördelningspolitiskaöka. aspekter skattereforrnenpå diskuteras i kapitel

15.
kapitel i förstaDetta har hand handlat skatterefonnen och denom

förändring i skattesystemets struktur innebär.den Någon separatsom
nivåanalys skattetryckets har däremot inte genomförts. Många deav av

diskuterats förstärksproblem har vid högre minstskattetryck. Inteettsom
integrationenbakgrund den ökade nivånmed omvärlden kan påmot av

i Sverige bliskattetrycket komma problem 1990-talet.på Någraatt ett
olika fråganaspekter på skattetryckets nivå diskuteras i kapitel 8 ochom
10.
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Produktionskapaciteten6

Inledning6.1

förutsättning-föregående kapitlen behandlat grundläggandehar tvåDe två
intemationel-1990-taletför ekonomiska utvecklingen under dendenar -
kapitel disku-omläggningen dettautvecklingen och skattesystemet. lav

för ekonomiskförutsättning, nämligenviktig utrymmetteras en annan
realkapitali arbetskraft dentillväxten ochtillväxt. Det bestäms samt avav

produktionsfaktoremaproduktivitetenvilken hos växer.takt med
produktivi-faktortillgångar,Inledningsvis diskuteras sambandet mellan

utvecklingen arbetskraftensdemografiska ochproduktion. Denochtet
investe-i avsnitten 6.3 och 6.4. Avsnittet 6.5 behandlartillväxt analyseras

avsnitt diskuteras produktivite-kapitalstockens tillväxt. 6.6ringarna och I
avsnittTill sist sammanfattas kapitlet i 6.7.l990-talet.tillväxt undertens

produktivitetstillväxtensProduktions- och6.2

bestämningsfaktorer

1970-taletsedantillväxtLåg mitten av
politiken. konsta-för ekonomiska Därdendiskuterades målenl kapitel 3

förändring,definierad i BNP:sekonomisk tillväxt,terades tenneratt av
välfärdens utveckling. Värdetpåmåttinte i sig kan betraktas ett avsom

for välfär-ökaligger i skaparekonomisk tillväxt den attett utrymmeatt
möjligt öka denmedförekonomisk tillväxt det ärhögre attden. En att

offentliga verksamheten. Ut-bygga denkonsumtionen ochprivata utatt
arbetstidernaminskaför så önskarocksåskapas t.ex.att om manrymme

miljön.förbättraförvidtaga åtgärdereller att
1970-talet varitmittenekonomiska tillväxten har sedanDen svagareav

perioden 1974- 1988 BNP-efterkrigstiden. Undertidigare underän var
3,8% peri-jämfört med undergenomsnitt,1,8% itillväxten år t.ex.per

liknande dämpningkapitel harframgår 41974. Soml963-oden avenav
i tillväxttaktenOECD-området. Nedgångeni helaBNP-tillväxten noterats
till insatsenproduktionstillväxten relaterasmarkeradblir än avommer

produktiviteten, dvs.tillväxtengenomsnittligaarbetskraft. Den pro-av
i nationalräkenskaper-arbetstimme sådan den mätsduktionen BNP per
perioder.4,4°/0 °/0från till 1,3 mellanminskathar sammana,

vis.olikatillväxten illustreras påkanEffektema långsammaredenav
1963.fördubblats sedantimme, harProduktionen arbetad nästanper
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idag förProduktiviteten med andra ord dubbelt så hög 25 årär nästan som
produktiviteten hela perioden likaunder ökat snabbtsedan. Men om som

produktionenperioden 1963- 1974 hade timme varitarbetadunder per
hög 1963.gånger sånästan tre som

avgörandeoch kvalitetTillgång på resurser

möjligheter produktionen. För detfinns ökasikt det bara tvåPå längre att
produktionsfaktorer kapitaltillgången arbete och öka.påförsta kan som

utnyttjas effektivtgivna faktortillgångama pådedet andra kanFör ett mer
antingenfaktorproduktiviteten stiga. kan skekan Detsätt, genom ensenare

bättre teknologiproduktion används. Iefektiv eller attgenom enmer
definieras samband kommernågra denedanstående tablå attsomav

efterföljande diskussionen.iutnyttjas den
produktionsök-Faktorproduktivitetens tillväxt empiriskt denmäts som

produktionsfaktorer.hänföras till ökade insatserinte kanning avsom
för residuala oförklara-faktorproduktiviteten också den ellerDärför kallas

tillväxten.de delen av

FAKTORINSATSENS- OCHPROQUKTIONENSgSAMBANDET MELLAN
PRODUKTIVITETENS TILLVAXTTAKT

tillväxtProduktionens
TFPl -wKQPF TFPwL + ++

tillväxten produk-tillväxt Q lika medproduktionens ärdvs. summan av av
Tillväxten produk-faktorproduktiviteten TFP.tionsfaktorema ochPF av

arbetskrafttillväxten L ochi sin vägdtionsfaktorema är tur summa av aven
förädlingsvärdetlöneandelen w.vikternakapital K, där utgörs av av

sysselsättningensProduktionstillväxten kan också beräknas summan avsom
produktivitetstillväxt.arbetskraftenstillväxttakt och

produktivitetstillväxtArbetskraftens
LTFP l wK LQ + - --

iskillnaden mellan tillväxten produk-arbetskraftens produktivitetstillväxtdvs.
i faktor-tillväxtensysselsättningen lika medtionen i L ärQ och summan av
tillväx-kapitalintensitet skillnaden mellaniproduktivitet TFP och tillväxten

multiplicerad kapitalan-sysselsättningen medkapitalinsatsen och i Li Kten
forädlingsvärdet l w.delen av -

Sverigeproduktionens tillväxt i berott påHistoriskt har helanästan att
minskadefaktorinsatsema näringslivet antaletproduktiviteten hos ökat. I

°/o framtimmar 24 till 1982. nedgång uppvägdesarbetade med år Denna
kapitalinsatsen. minskade emeller-delvis Sammantagetuppgångav en av

resursinsatsema i näringslivet 10% fram till år 1982.tid medde totala ca
Åravvikit från diagram 6.1. 19881980-talet har detta mönster, varse

isysselsättningen, i timmar, påantal arbetadeden totala mätt stort sett
sysselsättningenvid mitten l960-talet. harnivå Den högresamma som av

faktorinsatsenbidragit till ökat och har därmedavgörandepå sättett att
Samtidigt fak-utgjort drivkraften ekonomiska tillväxten. harbakom den

varittorproduktivitetstillväxten under åren mycket låg.de senaste
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Diagram 6.1 Tillväxten i näringslivet exkl. bostäder 1964-1988, uppdeladi bidrag
fran faktonnsatsokad respektivefaktorproduktivitet

. sgçâglhgsÅrlig procentuell förändring

5- . ... ... . . . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. ..Faktor-
insats

lll Faktor-
produ 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

universitet.Uppsala

timme sikt iHur reallönen utvecklas på längre bestäms hög gradper av
arbetskraftens produktivitetstillväxt. antingenkan öka till följdDenna av

kapital insattaanvänds sysselsatt eller deatt attmer per genom resurserna
produktivtanvänds på sätt.ett mer

kapitalbildningen främst investeringarnaUnder 1980-talet har dvs.-
ökat i förhållande till de låga nivåerna under slutet 1970-talet.av-

Samtidigt sysselsättningen kraftigt. Tillsammanshar ökat har detta resul-
i i kapitalintensiteten. Eftersom faktorproduk-begränsad uppgångterat en

tiviteten samtidigt ökat långsamt har tillväxten i arbetskraftens produkti-
vitet varitockså låg.

Vid bedömning olika faktorer ekonomiskakan påverka denen av som
skattereform,tillväxten EG-integration, miljöavgifter detäretc.- -

viktigt skilja effektermellan sådana ekonomin tillpå lederatt attsom
produktionsnivån förändras effekter medföraoch kan den långsik-attsom

produktionstillväxtentiga Om skattereforrnen tillpåverkas. ledert.ex. ett
arbetskraftsutbud i förstaökat hand betrakta anpassningär det att som en

till ekonomiska förhållanden. finns ingen anledningDet räkna medattnya
arbetskraften skatterefonnenpå grund kommer snabbareväxaatt attav

skattereformenlång sikt. Om däremot leder tilläven på även ekono-att
mins funktionssätt förbättras, till rörlighetökad på arbetsmarkna-t.ex. en

medföraden varaktigt tillväxt faktorproduktivite-så kan den högreen av
ten.

nivåförändring iDiagram 6.2 illustrerar skillnaden mellan ochBNPen
förändring i tillväxttakt. utveckling enligtEn den heldragna kurvanen

innebär förändringmed 2% iBNP växer år. Antagatt attper nu en
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Skillnaden mellan förändring i BNP-nivå förändringDiagram 6.2 och i BNP:s till-
växttakt

BNP index

,-sz tillväxt
I

inträffar 1990. anpassningsfasproduktionsforutsättningama år Under en
insmåningom på bana medtillväxten, så kommer den återökar enmen

prick-streckadestreckade kurvan. kurvan2% tillväxt är den Denper
falleteffekten tillväxttakt, i härvisar istället högre detpermanentav en en

%procentenhet, till 3 år.uppgång med en per

Befolkningen6.3

Förändringar i befolkningens storlek och ålderssammansättning har bety-
for ekonomiska utvecklingen i flera olikadelse den avseenden. För det

forsta påverkar befolkningsutvecklingen produktionsresursema attgenom
befolkningentillväxten i de yrkesverksamma vilketåldrarna avgörav

arbetskraft finnspotentiellt utbud tillgängligt. För det andra påver-somav
resursanvändningen, tillhur mycket används barn-kas t.ex. resurser som

sjukvårdutbildning, tredjebostadsbyggande och För detomsorg, -
kapitel befolkningens ålderssammansättningvilket i 8 harbelyses bety--

för i-ekonomin För transfereringamadelse sparandet och mellan generatio-
fjärde demografiska utvecklingen inverkadet kan den på arbets-Förner.
funktionssätt. arbetskraftenstänkbartmarknadens Det är t.ex. att anpass-

Långtids-bilaga till15l i arbetskraften minskar samti-ningforrnåga påverkas andelenattav yngrel990, Bo-utredningen digt vilket kommer bli fallet l990-talet.andelen äldre ökar, underattsomstadsmarknadenunder
effekter utning fåVidare i pekats på de denna åldersforskj kanhar debattenl990-talet, analyserasex-

befolk-empelvis hur organisation inom företag myndigheter.lönestruktur och ochpå
ningsutvecklingen påver- gjortcentralbyrånLångtidsutredningen statistiskatill harSom underlagefterfrågan på bostä-kar

demografiska l990-talet, medutvecklingen underdenpåder. enen prognos
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Statistiska centralbyrån,decennierna 2000-taletförsta påutblick demot
1989.

ini-dendefinitionsmässigt, delsBefolkningsutvecklingen bestäms, av
fruktsam-utvecklingenåldersammansättning, delsbefolkningenstiala av

befolkningenframskrivningnettoinvandring. Endödlighet ochhet, av
på deschablonmässiga antagandenrelativtpå trebaserasmåste senare

prognosti-svårtvisat sig mycketErfarenhetsmässigt har det attpunkterna.
medförSamtidigtfruktsamheten.migrationen,framför ävenallt mencera

effekter,ackumuleradevariationer i antagandena,måttligaäven genom
jämförelse med dentidsperiod. Ilängreskillnader överganska settstora en

Långtidsutred-gjordes inför arbetet medbefolkningsprognosen,förra som
befolkningen underberäkningeninnebär denningen 1987, attsenastet.ex.

skillnaden2025fler. till årFram är250 000med1990-talet växer personer
600000hela personer.

ökadFler barn ingenmen-
framför för efterfrågan påfruktsamheten alltbetydelsesikt harPå kort

födelsetalenperspektivet påverkarutbildning. det längreoch Ibarnomsorg
arbetskraftsresursema.bl.a.

fruktsamhetstalet.summeradeoftast med det s.k.Fruktsamheten mäts
förväntasi genomsnitt kankvinnorantal barnför visst år detDet ettanger

kon-födelsetal i varje åldersgrupp äraktuella åretsföda förutsatt deatt
mittensuccessivt frånfruktsamhetenvis minskadedettapåMättstanta.

bottennivån 1,6kvinna tillfrån nivå på 2,3 barn1960-talet ca perenav
perioden 1978- 1982. Detkvinna underbarn t.o.m.var ensenareper

diskuterades påbefolkningsfrågankrisen idåfruktsamhet änlägre
relativtemellertid ökatbamafödandet1980-talet harUnderl930-talet.

kvinna.fruktsamhetstalet 2 barnnärakraftigt 1988och pervar
tvådecennierna har påverkatsförändring deFruktsamhetens senaste av

iskjutitsbamafödandet successivt uppåttrender. Den ärtydliga attena
i fruktsamhet undernedgångenförklarar delvilketåldrar,högre storen av

60% fått vid 25 års ålderfödda 1940 hade barnkvinnorna1970-talet. Av
%.kvinnor födda 1960 40 Dettaförandelmotsvarandemedan sam-var

i arbetslivet. Föräldra-deltagandekvinnornas ökadebl.a. medmanhänger
sig påsig etablerainnebär också det lönarutformningersättningens attatt

till vissföder andra trenden,innan bam. Denarbetsmarknaden somman
familjepolitikensförsta och också den stödsdenkonsekvensdel är avaven

skaffar mellanrum.barn med kortareutformning, är att man
betrak-till delen1980-talet kan störstabamafödandet underhögreDet

intealltsåtrender. Det kaneffekter dessa bådaeftersläpandetas avsom
fruktsamhet. Sedan denlångsiktigt ökadtecken påtolkas ett ensom

långsik-i själva verket denl930-talet harundernedåtgående trenden bröts
kvinna beräk-barnkohortspecifika fruktsamheten, dvs. antalettiga s.k. en

nivå 2 barnstabilfertila period, mycket påföda sin legatunder runtennas
iefterkrigstiden skett nedgång,underkvinna. Det har somen svagper

får fler reduce-kvinnor barnandelen änförklarashuvudsak treatt somav
rats.
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Diagram 6.3 Födelseöverskottoch nettomigration 1950-2025
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Långtidsutredningen 1990.

för bamafödandet skjuts i högre åldrar lederMycket talar att om upp
sikt till föds färre kvinna. SCB har i sittdet barndetta även på att per

bamafödandethuvudaltemativ senareläggningen interäknat med att av
föds kvinnor ifullt med fler barn högrekommer kompenseras ut attatt av

föda färre sinagenerationer kommer alltså något barnåldrar. Yngre änatt
tämligen marginell.föräldrar, skillnaden ärmen

kohortspecifikt fruktsamhetstalBefolkningsprognosen baseradär på ett
kvinna. 1990-talet1,9 barn Med denna kommer det underpå per prognos

födas 108000 barn år. Det är värt observera dennaatt attatt runt per
sikt för befolkningenfruktsamhet nivå på lång krävsunder denär attsom

förbli oförändrad.skall reproduceras, dvs.
dödligheten fortsätta minska, ikommerSCB har räknat med attatt men

sig i fortsatt stigandekommer bl.a. uttryckavtagande takt. Detta att ta en
för från idag till vid sekelskiftetmedellivslängd, 74,3 år 75,4 årmännen

för kvinnorna från 80,4 år till 81,7 år.och
födelse-SCB:s och födelseöverskottetMed på dödstal, kommerprognos

ligga1990-talet på högre nivå 1980-talet. Efterunder än underatt en
sekelskiftet emellertid utvecklingen födelse-kommer vända nedåt ochatt

reproduktionsnivån födelseöverskottetunder småningom blirtal gör såatt
diagramnegativt, 6.3.se

alltmer strategiskInvandringen resursen
fått för befolk-decennierna invandringen ökad betydelseDe harsenaste

för arbetskraftens utveckling.tillväxt Underningens och därmed även
mindre hälftenl960-talen nettoinvandringen1950- och motsvarade än av

födelseöverskottet, nivån 1980-talet varit dubbelt så högmedan på som
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diagram 1990-talet ibefolkningstillväxten, 6.3. Under ochnaturligaden se
sekelskiftet migrationen komma heltefter kangradännu högre att vara

befolkningstillväxten.föravgörande
migrationens strategiska rollarbetsmarknadssynpunktFrån är ut-mer

för flesta industriländer.Sverige de andra Med detför vad dentalad än är
iarbetskraftsdeltagande råderoch den låga arbetslöshethögamycket som

för sysselsättningen vadöka medSverige änär attutrymmet mer som
befolkningsutvecklingen betydligt mindre i länder.följer andraänav

varierat kraftigt olika ochNettomigrationen till Sverige har mellan år är
nettoinvandringen varitförutsäga. observation dockEn ärsvår attatt

karaktäriseratsden svenska arbetsmarknadensärskilt då läget påstor av
arbetskraft,till brist 1969arbetslöshet och tendenser pårelativt låg t.ex. -

1988- 1989.1970, 1976- 1977 samt
invandring,flyktingrelaterad dels arbets-Invandringen delsbestår av

tidigare immi-Utvandringen till delenkraftsinvandring. störstautgörs av
nettoinvandringen såledesStorlekenåterutvandrar. på ärgranter som

delvis olika faktorer.llyttströmmarolikaresultatet styrstre som avav
i mitten 1970-talet, låg sedanFlyktinginvandringen ökade i pånågot men

kraftig ökning.varefter skettfram till 1984 det har Avrelativt konstant en
60% flyktingar eller s.k. anknyt-invandrarna 1988 drygtde 50000 var

kraftigttill tidigare invandrare. Denna andelningsfall, släktingardvs. steg
nettoinvandring-förklarar delen den ökade1980-talet och störreunder av

en.
naturligtvisutvecklingen flyktingströmmamaframtida ärDen myc-av

för invandrings-finns starka skäl talarbedöma. Detket svår attatt som
allmänt kommerfrån andra delar världentrycket Västeuropa rentmot av

Befolkningsutvecklingen i beräknasfortsatt eller öka. Europahögtatt vara
samtidigttidigare, områdenbli långsammare1990-talet änunder som

befolkn-ingsutveckling. fortsattfå snabb Enutanför kommerEuropa att en
Östeuropa medföra invandringstrycki också väs-ekonomisk kris kan ett

emellertidför flyktingströmmen till Sverige spelaravgörande rollEnterut.
ÄvenSverige.möjligheterna asyl ireglerardet att motsva-system som

inverka invandring-llyktingmottagande länder kan påregler i andrarande
förändring påverkaeftersom hos dessa länder kan hurtill land,vårt enen

Sverige.flyktingströmmen vändsdel motstor somav
registreratsflyktinginvandringen detnivå påhögreDen senastesom

1990-talet. tvåsannolikt bestå under Under dedecenniet kommer att
Preliminärnettoinvandringen varit hög.mycketåren har docksenaste
flerinvandrat 000 vadstatistik det under 1989 45 äntyder på att personer

siffran någonsinhögstavilket torde den nästutvandrat, somvarasom
utvecklingen i tidsperspektiv detlängre ärregistrerats. Om på ettman ser

fortsättaflyktingsströmmenemellertid troligt kommerinte att attatt vara
nyligenvarje framöver. Regeringen dessutomomfattning år hardennaav

skärpning asylprövningen.genomfört viss aven
beting-till deleninvandringen i 1960-taletslutet störstaDen höga varav

arbetskraftsin-arbetsmarknadsskäl. Sedan början 1970-talet ärad avav
omfatta nordiska länderna.till i princip enbart devandringen reglerad att

nordiska påverkasförefaller migrationen mellan de ländernaDet som om
dilferenser arbetsmark-variabler i reallön och läget påekonomiska somav
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invandringen,finskaden1989 b.. Det kanLundborg,naden noteras att
halverades underi1970-talet, det närmastebetydande undervarsom

kommitdärför betydainvandringen harnordiskal980-talet. Den att
tidigare.1980-taletmindre under än

beräkningsmässigtgjortbefolkningsframskrivning SCBharsinI ett an-
successivt redu-till Sverige 1990-taletnettomigrationen undertagande att

för vid1990-taleti början pånivå 20000från på attpersonerceras en
Nettomigrationentill 10000 år.sekelskiftet uppgå antaspersoner per

antagandesekelskiftet. Med dettanivå efterligga kvar på dennasedan
till1990-talet uppgåi genomsnitt undernettoinvandringenkommer att

förgenomsnittet dejämförasvilket medkan16000 år, attpersoner per
14000 år.decenniernafyra ärsenaste personer per

betydelsebegränsadfårvästeuropeiska integrationenDen

följaeffekter kanvilkamigrationen framöver ärspeciell aspekt påEn som
arbetsmarknad, vilken bl.a.EG:sintegration medsvenskpå närmareen

utvandring underlät-arbetsmarknadsrelaterad in- ochinnebäraskulle att
för denkonsekvensernaLångtidsutredningen analyserastillbilaga 4ltas.

till EG:s inre mark-anknytningarbetsmarknaden närmaresvenska av en
arbetslöshetsnivådilferenser i1989 a.. Slutsatsen ärLundborg,nad att

mel-migrationsströmmarnapåverkautsträckning tycksbegränsadiendast
regionalaErfarenheter visararbetsmarknad.integreradmedländer attlan

tillkan förklaringperioder. Enlängrekvarstå överi arbetslöshetskillnader
nödvändigtvisinteländeri arbetslöshet mellan tvåskillnaderdetta är att
hög arbetslös-för i land medmöjligheterna arbetslösasamvarierar med ett

arbetslöshet.med lägrei landarbetehet ettatt
friinnebäradessutominre marknad kommerför EG:sReglerna att en

ihar arbetearbetskraft, dvs.kontrakteradrörlighet för s.k. personer som
arbets-icke-kontrakteradförkommer rätteninflyttningslandet. Däremot

landflytta tilllöfte arbete,arbetslösa annat attkraft, ettattutant.ex. om
integra-svenskvidför närmaretalar det ävenbegränsad. Detta att envara

arbetslöshetSverigemöjligt i hation med EG kommer attatt somenvara
till ökadi sig lederdettai EGdenlägre änavsevärtär utan att en

invandring.
arbetskraftefterfråganvariationer i påvisarErfarenheten däremot att
integreradpåmigrationsströmmarnaeffekt påbetydligt störrehar en

innebärhar. Deti arbetslöshetskillnaderarbetsmarknad vad att ettän
samtidigt snabbomvärldenarbetslöshetsnivå änhögreland med men

Likaså harinvandringen.förvänta ökningsysselsättningsökning kan aven
signi-omvärldenreallöneförändringar iänlångsammareellersnabbare en
ökadsannoliktsåledesnettomigrationen. Det ärinverkan på attfikant en

EG-integration kunnaefter skulleSverigearbetskraft ibrist på genereraen
rekryteralättareföretag kan dåidag svenskainvandring änhögreen -

arbetskraft utomlands.
arbetsmarknadför integreradviss riskfinnaskunnaskulleDet att enen

arbetskraftenundanträngningselfekt för svenskadentillupphov enger -
framförutomlandsföredra rekryteraföretag skulle attsvenska attatt

relativtrisk dockEnligt bilagan dennai Sverige. ärsig till arbetslösavända
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konkurrensövertagSverige hai kommerliten. Arbetslösa att ett genom
språkkunskaperarbetsmarknaden,svenskaanpassning till denbättre etc.,

erfarenhetellerskillnader i yrkeskunskapervarför krävs ganskadet stora
integration dockkanarbetskraft föredras. Menför skallutländskatt en

arbetsmarknadspolitiken vadden svenskakraven påkomma skärpaatt
rörlighetsbefrämjandearbetsmarknadsutbildning,förmågan medgäller att

till arbetsmarknaden.tillbaka arbetslösaslussaåtgärder etc.
EGintegration med kommerför vidsåledes detMycket talar attatt en

bristi meningenpositiv asymmetri, densynvinkelfinnas svensk atten ur
invandring medanmedarbetskraft kunnalättare kommerpå att pareras

inte kommerarbetsmarknadenvid läge påintegrationen sämre attett
utveckling inte odelatsådanarbetslöshet. Nu ärbidra till högre enen

drivkraft för omstrukturering ocharbetskraft varitpositiv. Brist harpå en
Förstärktomvandlingsprocess,näringslivet.elfektivisering Denna avav

intemationali-försvagas vidriskerarlönepolitiken,solidariskaden att en
lågproduktiva företag överleva längrekansering. Svaga och attgenom

utomlands.rekrytera
skalltill Sverige frånarbetskraftsinvandring EuropaförUtrymmet en

ganskafrån det krävsErfarenheter EG tyder påinte överskattas.dock att
arbetskraften land.förmå bytaförskillnader i inkomster attattstora

tämligen begrän-visat sighar ocksåMigrationen mellan EG-ländema vara
2% frånendastarbetskraften i EG-ländema kommersad. ett annatAv

nordiska4% från dearbetskraften kommersvenskaEG-land. denAv ca
sydeuropeiska länder-framför i fattigaresannolikt allt deländerna. Det är

arbetskraftsreserv.finnas potentiellkandet enna
till ökadockså ledaeuropeisk arbetsmarknad kanEn engemensam

Sverige ii kan,jämnare lönestrukturenfrån Sverige.utvandring Den
litetfår betraktasSverige i avseendenkombination mångamed ettatt som

högutbil-framför blandutvandring allti utkant,land Europas generera en
Även inte blir kan dessflyttström sånumerärtdennadade. storom

effekter bli betydande.ekonomiska
EG-integration skulleeventuelleffektema invandringenVilka på av en

befolkningsomilyttningar knappastärosäkert. Någrabli såledesär stora
utveckling Sverige skulle denekonomisk ividsannolika, godmen en

jämförtnettoinvandring medbidra till högreförmodligen att omge en
integrationsprocessen. och säkrare, slutsatsutanför EnSverige står annan,

betydligt utsträck-integration EG i högrevid medmigrationenär att en
företag i vissför ochfaktor räkna medning idag kommerän att attenvara

ekonomiska politiken.utsträckning för den

befolkningåldrandeEn

°/o0,31990-talet med årunder växabefolkningen beräknastotalaDen per
framgårdiagram 6.4250000 Avmed drygteller sammantaget personer.

andelen barn kom-kani olika åldersgrupper. Detutvecklingen attnoteras
födelsetalen underföljd de högaunder 1990-taletökaatt som en avmer -

börjanminska; iungdomarantalet1980-talet. kommerDäremot att av
20-24-delengymnasieungdomama och underdecenniet fr.a. senare

åringama.
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Diagram 6.4 Befolkningsutveckling under l990-talet i olika åldersgrupper
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Källa: Statistiska centralbyrån 1989, Sveriges framtida befolkning, bilaga 7 till
Långtidsutredningen 1990.

vissEn aspekt på detta har väckt uppmärksamhet antaletär attsom
in minska.träder på arbetsmarknaden kommer Enligtattpersoner som

framskrivningSCB:s 20-24-åringarkommer antalet reduceras medatt
% Arbetskraftens fördel-under l990-talet. struktur vad gäller dess15 t.ex.

ning olika regionala yrkesmässiga föränd-mellan och delarbetsmarknader
inflödettill del till hararbetsmarknadenattstor genomras en annan

sammansättning befintliga arbetskraften.den redan underlättasän Detta
ungdomsgrupperna har lättare sig till Förändringaratt attgenom anpassa

minskat bruttoinflöde därförpå arbetsmarknaden. Ett ställer högre krav
rörlighet mellan olikapå delar arbetsmarknaden. Ungdomar har dessut-av
ofta färskare frånkunskaper utbildningssystemet och står på det sättetom

för kunskapsförnyelsendel på arbetsmarknaden. detta,Av ävenen av men
finns skälandra skäl, det det kommer ställas högre krav påatt atttro attav

förnyade på arbetsmarknaden sinaär kunskaper.attsom
Samtidigt blir befolkningen i genomsnittyrkesverksamma åldrar i äldre

l990-talet, i takt med fyrtiotalsgenerationernaunder de åldras.att stora
utveckling sidor.har två stiger arbetskraftens produktivi-Denna Normalt

Åyrkeserfarenhet. sidanmed åldern ackumulerad andratet genom en
minskar anpassningsförmågan, geografisk yrkesmässigmed ellermätt t.ex.
rörlighet, 30%med åldern. Medan 20-24-åringarna byter jobbca av

för arbetskraften iunder år, motsvarande andel åldrarna 45är -54 årett
9% och °/0.bland över 55 år endast 2personer

arbetskraft fleraoch äldre således i inte helt "substi-Yngre är avseenden
åldersförskjutning medföratuerbara och på 1990-talet kommer atten nya

utbildningssystemet, sannolikt för företagenskrav på ocksåt.ex. men
organisation ingångsjobbtypiska blir tillsätta.när svårare Deatt anpass-
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ningsproblem följa demografiskapå arbetsmarknaden kan på densom
inteutvecklingen skall emellertid överdrivas. Uttryckt andel be-som av

folkningen i 20-24-åringama minskayrkesverksam ålder kommer att
från 12% till 10%, vilket andelsmässigt lika nedgångär storen som
inträffade 1965 1980. frånmellan och Andelen 55 år kommer ökaöver att

20%, höja för befolkningen17% till vilket bidrar till medelåldern iatt
från till Demografiska20-64 med endast år 42 år.åldrarna år, 41ett -

faktorer rörligheten 10°/0, givetkan beräknas reducera den totala med ca
rörlighet i varje vilket betydligt mindrekonstant åldersgrupp, vadär änen

konjunkturvariationer till.normala upphovger
oförändratpensionärer kommer i 1990-Antalet underatt stort settvara

pensionärerna iblir äldre; antalet åldrarnatalet. Däremot överpersoner
befolkningsutvecklingenkraftigt. Sammantaget innebär80 år ökar mycket

befolkningen igamla i relation till de yrkesverk-antalet och sattatt unga
försörjningsbördan,åldrarna 20-64 år, den s.k. kommer attsamma

1990-talet.sjunka något under
utvecklingenEfter sekelskiftet inger demografiska bekymmer.den mer

befolkningstillväxten successivtEnligt SCB:s framskrivning kommer att
bli % i genomsnitt perioden från sekelskif-och endast 0,1 år underavta per

kraftigttill pensionärer relativt då fyrtiotalsgene-år 2025. Andelen ökartet
Samtidigt mins-rationerna börjar pensioneras mellan 2005 och 2015.åren

kar både andelen och antalet i de yrkesverksamma åldrarna.personer
Försörjningsbördan börjar därför stiga igen, särskilt efter 2010.markant år

Diagram 6.5 Andel och 1965-2025.gamla Andel befolkningen i åldrarnaunga av
år20-64
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utveckling migrationen den antagits i huvudalter-En änannan av som
förändrar i befolkningsutvecklingennativet inte huvuddragen den bild av

redovisats i sin bilaga alternativSCB har räknat medäven ettovan.som
nivån nettoinvandringen liggerpå 10000 huvudaltema-där överpersoner

nettoinvandring efter sekelskiftet 20000tivet, dvs. dubbelt så högen -
istället för 10000. Befolkningstillväxten blir naturligtvisårpersoner per

0,2% istället för °/0.Försörjningsbördanhögre, år 0,1 reduceras emel-per
lertid marginellt i Förhållande till huvudaltemativet antalet pensio-bara -

befolkningen bliri yrkesverksamma åldraruttryckt andelnärer som av
ungefär lägre år 2025.procentenheten

Arbetskraftens6.4 utveckling

Arbetskraftsbristen delvis strukturell

iDe åren har det delar den svenska ekonomin rått uttaladsenaste av en
arbetskraft.brist på Konsekvensen har varit bl.a. vakansproblem inom

offentliga produktionshämmandeden sektorn, resursbrist inom indu-en
strin löneglidning. arbetskraftsbristoch snabb Denna förär uttryckett att
efterfrågan arbetskraft för i förhållandepå generellt hög tillär utbudet.

Bristen arbetskraft emellertidpå kan också strukturellt problemettvara
arbetskraften finns i "fel Rekryteringsproblemen of-sektorer. inom-

fentlig industri delvis felaktigasektor och speglar relativlöner och låg
rörlighet. således brister i lönebildningDet och arbetsmarknadensär även
funktionssätt upphov till arbetskraftsbrist.som ger

Till bilden hör också låga produktivitetstillväxten. Bristenden på ar-
betskraft fram periodhar vuxit under då samtidigt utbudet arbets-en av
kraft kraftigt produktionstillväxten inte varit särskiltökat och hög. Det är

inte tillräckligt tillgängliga arbetstim-således studera hur volymenatt av
utvecklas vill bedöma riskerna för tillgången på arbets-attom manmar

kraft produktionenkommer begränsa under l990-talet. Man måsteatt
efterfrågan, produktivitetsutvecklingen arbetskraftenspå ochäven se yr-

kesmässiga geografiska sammansättning liksom lönerelationer.och på

stigande timvolym under 1980-taletEn

arbetskraft befolkningsstorlekUtbudet bestäms dels och arbets-av av
kraftsdeltagande i olika genomsnittligåldersgrupper, dels medelarbets-av
tid frånvaro. befolkningen i åldrarna 16-64 miljoneroch år på 5,4Av

841/2°/0 arbetskraften.deltog under 1989 i dessa 4,5Av varpersoner
miljoner 61000 Enligt arbetskraftsundersök-sysselsatta och arbetslösa.
ningarna uppgick genomsnittliga normalarbetstiden för samtligaden sys-

till timmar medelarbetstidenselsatta 37,6 vecka. För de anställdaper var
timmar frånvaro i form sjukfrånvaro,36,6 vecka. Men semester,per av

faktiskabarnledighet gjorde genomsnittliga arbetstiden fördenattm.m.
uppgick till 30 timmar Tillanställda endast knappt vecka. detta skallper

80000 i åldrarna 65 74 9% befolkningen iläggas år drygtca personer av-
arbetskrafteni i genomsnitt 23 timmarsdessa åldrar deltog medsom ca
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fannsvecka. Vidare 35000 utanför arbetskraftenarbete per personer som
latent arbetssökande.

arbetskraftsresursema AntaletUnder 1980-talet ökade arbeta-markant.
de timmar varje ihar ökat år sedan 1981 med genomsnitt 1,2% tillårper
och 1990. 1960-och minskademed Under 1970-talen istället antalet ar-
betstimmar l/2 °/0med år.ca per

arbetskraften visatAntalet i har utveckling. Underpersoner en annan
arbetskraften1970-talet relativt kraftigt,växte med drygt 40000 personer

år räknat på alla åldersgrupper, sänkningen pensionsåldemtrots attper av
i mitten 1970-talet kraftigt reducerade antalet äldre i arbetskraften.av
Ökningen långsammare 1980-talet, särskilt förstaunder under de årenvar

efterfrågan arbetskraftdå sistapå De åren på 1980-talet ökadevar svag.
arbetskraften kraftigt.dock mycket genomsnitt har arbetskraftstillväxtenI

decenniet varitdet drygt 30000 ungefär i nivåår ellersenaste personer per
tillväxt.med l960-talets

betydelse har ökatBefolkningsutvecklingens

arbetskraftsutbudet påeffekt berordemografiska utvecklingens påDen
sammansättning åldrarbefolkningens och påstorlekförändringarbåde av

helabörjan 1970-talet kundearbetskraftsdeltagande. I på nästanolikamed
arbetskraftsdeltagande, medan be-hänföras tillarbetskraftstillväxten ökat

för1970-talet svarade l/4delenfolkningsförändringama under avsenare
varit1980-talet har detta änarbetskraftens tillväxt. Under mer mar-av

till-hälftenoch 1990 kanarbetskraftstillväxten mellan 1985kant. Av ca
befolkningsutvecklingen.skrivas

förbefolkningsutvecklingens betydelsetill ökadeviktig förklaringEn
nettomigrationen. nåd-varit Desssutomarbetskraftsutbudet har den högre

ifödda i mitten 1960-talet åldrar medungdomskullarnade de stora upp
samtidigt 1940-talets1980-talet,arbetskraftsdeltagande underhögt som

arbetskraftsdeltagandetdär ärgenerationer nådde åldrarna 45 55 år, som-
arbetskraften Utvecklingenfrån reducerades.utflödet äldreochhögst, av

l960-ta1et,under delenpåminner i mycket densedan 1985 senare avom
arbetskraftensbidrog positivt tillmigrationåldersstruktursåväldå som

tillväxt.
befolkningsutvecklingenbedömningLångtidsutredningensMed av

yrkesaktiva 16-64 år medbefolkningen i åldrarna växadekommer att ca
blirTillväxten°/0 1990-talet.med 0,3 år under16000 eller perpersoner

decenniet.ungefär lika helaunderstor
befolkningen i åldrarålderssammansättningen, såFörskjutningar i att

genomsnittet, kommerarbetskraftsdeltagande stiger snabbare änmed högt
arbetskraf-hälft positivt bidrag tillförsta1990-taletsockså under att ettge
arbetskraf-arbetskraftsdeltagandet skulleförändringar itillväxt. Utantens

22 000 år.första hälften decenniet medväxaunderten personer perav
till 12000ökning då beräknatsbidrag till denna harNettoinvandringens

år.perpersoner
förändringar i befolknings-hälften 1990-talet kommerandraUnder av

migrationensarbetskraften, samtidigtnegativt tillbidrastrukturen att som
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minskar. Befolkningsbidraget till arbetskraftstillväxtenbidrag beräknas
bli till 11000 år.därmed halverat personer per

Arbetskraftsdeltagandet ökar långsammare

stigitarbetskraftsdeltagandet såharmitten 1960-taletSedan gott somav
År befolkningen i 16-64 år°/0 åldrarnaknappt 301965 stodvarje år. av

%. Det kan dockden andelen 15arbetskraften. 1990 beräknasutanför vara
inkluderas64 år äråldersgruppema överävenvärt attatt notera omvara
arbetskrafts-meddramatisk. Detta hängermindre attuppgången samman

pensionsål-till följd sänktminskathari åldersgruppdeltagandet denna av
8arbetskraftsdeltagandet ökat med16-74 år haråldersgruppenFörder.

industriländer°/o. jämförelse med andraidag 74 Iprocentenheter och är ca
särställning. Bland OECD-Danmark,Sverige, jämte Norge ochintar en

fortfarande ungefärarbetskraftsdeltagandetgenomsnittligadetländerna är
för sedan.i Sverige 25 årnivåden detpå var

förvärvs-kvinnornaarbetskraftsdeltagandet beror helt påhögre attDet
frånkraftiga uppgång skettutsträckning. Deni allt högrearbetar som

arbetskraften, till dagensikvinnorna 16-64 år deltog53%1965, då av
förändringen detbetydelsefulla82% kanske dennivå på är mest svens-av

antalet kvin-1970-talet ökadeefterkrigstiden. Undersamhället underka
i andelen400000 Uppgångenarbetskraften med äni personer.mernor

arbetskraftens till-motsvarade i helakvinnorförvärvsarbetande stort sett
kvinnornas AK-tal ökat1980-talet hardecennium. Underdettaunderväxt

äldsta ål-Undantaget de1970-talet. ärunderbetydligt långsammare än
generationer lägremedåterspeglar äldrevilket ettdersgruppema, att ar-

yrkesaktiva medansuccessivt åldrarlämnarbetskraftsdeltagande yngre
i högre åldrar.arbetskraftsdeltagande kommergenerationer med högt upp

stigande AK-tal klingarkvinnornasarbetskraftsutbudetförBetydelsen av
ungefär tredjdel de årenssuccessivt Endastdärmed senasteen avav.

förvärvs-i kvinnornastillskrivas uppgångarbetskraftstillväxt kan en
frekvens.

förklarasrelativt välförvärvsdeltagandet kankvinnligastigandeDet av
gifta ellerför förvärvsarbete blandekonomiska motiveni deförändringar

särbeskattningsreform reducerade1971kvinnor. årssammanboende mar-
för deltidsar-speciellthemarbetande kvinnor ochförradikaltginalskatten

omfördelningfördelaktigtekonomiskt meddärförblevbete. Det aven
tendens under-i hushåll. Dennaarbetskraftsutbudet mellan makarna ett

kraftigt för heltids-1970-taletundermarginalskatternastöddes stegattav
träffademarginalskattdenvilket vidgadearbetande, gapet gentemot som

subventionerade kommunala barn-Därtill byggdes dendeltid.påarbete
skatteomläggningen 1983-och medrelativt snabb takt. Iiutomsorgen

Seheltidsarbetande.marginalelfekterna förökningenbromsades1985 av
utvecklingdeltidsarbetetskvinnligaför analys det1987,Sundström, aven

bestämningsfaktorer.och
arbetskraftsdeltagandekvinnornas och männensSkillnaden mellan upp-

jämfört procentenheter 1965.med 40fyra procentenheter,till drygtgår nu
bamfamiljema.fallerför kvinnor helt påarbetskraftsdeltagandetlägreDet

arbetskraftsdeltagandeskillnaden itill under 7 år ärföräldrar barnBland
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ArbetskraftsdeltagandeTabell 6.1 i olika åldersgrupper
Procent

1970 1980 1989 1995 2000

16- 19år
män 52,8 52,2 48,1 45,0 45,0
kvinnor 50,8 53,3 51,3 48,0 48,0
20-24 år

76,5män 84,2 85,0 85,0 85,0
kvinnor 65,1 81,9 82,0 82,0 82,0
25 54 år-män 94,8 95,4 95,1 95,0 95,0
kvinnor 64,2 82,9 91,0 93,3 95,0
55 59 år-män 90,8 87,7 87,0 86,0 87,0
kvinnor 52,8 68,8 78,6 83,0 87,0
60- 64 år
män 79,5 69,0 62,6 63,1 65,0
kvinnor 35,8 41,0 50,7 55,0 60,0
65 74 år-män 28,9 14,2 13,5 14,5 16,0
kvinnor 8,7 3,7 5,8 6,8 8,0
Totalt 66,7 71,5 74,3 76,5 78,2

Källor: Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

kvinnor 10 procentenheter. finns fleramellan män och Det skäl att troca
skillnad kommer reduceras allt fler kvinnordennaatt att attgenom

i arbetskraften Förlängningen för-kvar under småbamsåren.stannar av
förutsättningäldraledigheten och utbyggd barnomsorg under atten nuva-

personalrekryteringrande problem med löses lättaregör det behål-etc. att
la kontakten med arbetsmarknaden.

inledda skatterefonnen inga entydiga effekteri på kvinnornasDen år ger
Åförvärvsdeltagande. sidan medför marginalskatter stimu-sänktaena en

arbetskraftsdeltagande. samtidigt innebär utjämninglans till ökat Men en
marginalskatten mellan makar bli ekonomiskt fördelaktigtdet kanattav
omfördela arbetstid hushållet bjuderden på marknaden såatt ut attsom

oftast sin arbetstid kvinnanden högre avlönade ökar medanmannen
sin. emellertid sannoliktreducerar Det är knappast denna tendensatt

kvinnor utanförkommer bli så stark andelen helt arbets-ståratt att som
kraften i omfattning.ökar någon nämnvärd

arbetskraftskalkylen för 1990-talet antagitsI har den trendmässigaatt
kvinnornas arbetskraftsdeltagande fortsätter differen-uppgången så attav

kvinnors förvärvsfrekvens försvunnitmellan och har vidmäns sekel-sen
skiftet. innebär stigande kvinnlig förvärvsfrekvensDetta att etten ger
tillskott till arbetskraften på 8000 år. Den "arbets-ca personer per
kraftsreserv kvinnorna tidigare utgjort kommerde har såledessom vuxna

i det uttömd under l990-talet.närmasteatt vara
Under 1980-talet reducerades arbetskraftsdeltagandet ungdomarbland i

åldrarna år från 53% °/0.16-19 till 47 förklarasDetta kan dels av en
iväxande andel ungdomar gymnasieskolan, dels arbetsmark-av en svagare

för särskilt i börjannad denna 1980-talet. ochI med allaattgrupp, av
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arbetskraftsdeltagandettreåriga kommergymnasieskolani görslinjer nu
deytterligare reduceras när-16- 19 åri åldrarnaungdomarnabland att

åren.maste
stabiliserats överarbetskraftsdeltagandet20-24 år har straxI gruppen

arbetsmarkna-inflödeminskat gör1980-talet. Ett% under att80 yngreav
förhållan-bli1990-talet kan kommaunderför denna åldersgrupp attden

Å sidanandraarbetskraftsdeltagande.för ökattalardevis god. Detta ett
samtidigtöka,utbildning kommerför på högrekraven attmyckettalar att

avkastning påenskildeshöjabidra till denskattereformen kan attsom
antagitsdessa tendenserarbetskraftskalkylen harutbildning. ta utlhögre

varandra.
utformningenarbetskraft harbrist påde årensbakgrundMot senasteav

1980-delenaktualitet. Underfått ökadpensionssystemen avsenareav
45000från nivåförtidspensioneringarantalet runttalet personersteg en

1976, då1988. Sedantill 54000 under1983perioden 1974-underårper
stårtill 65 år, harsänktespensionsåldernden allmänna gruppen som

20% tillvuxit medförtidspensionarbetskraften grund helpåutanför av
30% heltidag64och år äråldrarna mellan 55I280000 capersoner.

till mycketfalleruppgång20% 1976. Denna storförtidspensionerade mot
förtidspensione-iökningenfjärdedelarungefärkvinnornadel på tre av-

förtidspensio-kvinnorkvinnor och antalet1980ringarna sedan somavser
tillsannoliktliggerFörklaringen till dettaantaletfler män.änär nuneras

l970-talet.underförvärvsdeltagandetkvinnligai deti uppgångendelstor
i högrefler och de utsättskvinnorna blir alltförvärvsarbetandeDe äldre

arbetsmiljö männen.förtidigaregrad än somsamma

i åldrarna 45-1988.Män1965ochbland mänArbetskraftsdeltagande6.6Diagram
år75
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För männens del har den förtidspensioneringenökade utslag igett
sjunkande arbetskraftsdeltagande i de äldre åldersgruppema. Skillnaden i
arbetskraftsdeltagande bland 50-åriga respektive 64-åriga idagmän uppgår
till 40över procentenheter, medan differensmotsvarande för tjugo år
sedan drygt 20 procentenheter, diagram 6.6. Det bör dockvar noterasse

imännens AK-tal denna åldersgrupp trendmässigtatt har minskat under
längre period sedan l960-talet. Nedgången under 1980-ta1et vari självaen

verket mindre tidigare.än Kvinnornas AK-tal har, iuppgångentrots
förtidspensioner, stigit och helt kompenserat männens nedgång. Samman-

det därförär istörre andel dessa åldersgruppertaget i idagär arbeteen som
tidigare.än Det kan även såväl det manliga kvinnliganoteras att som

arbetskraftsdeltagandet i dessa åldrar jämförthögtär med andra länder.
Den ökade utslagningen från arbetslivet tillhar lett omfattandeen

diskussion arbetsmiljön, sjuk- och arbetsskadeförsäkringssystemetsom
roll framDet har lagts förslag tillrad frånåtgärder, bl.a. rehabili-m.m. en
teringsutredningen, syftemed stimulera förbättradtill arbetsmiljöatt en
och med aktiva rehabiliteringsåtgärder förunderlätta sjukskrivna elleratt
arbetsskadade tillåtergå arbete. diskuterasDe åtgärder bl.a.att är attsom

arbetsgivarensöka för sjukfrånvarokostnadsansvar och arbetsskador för
på det ekonomiska motivsättet förbättra arbetsmiljönatt att samtge

förstärka sambandet mellan socialförsäkringen och aktiva rehabiliterings-
åtgärder.

Även det i dagsläget inte klart vilkaär konkreta åtgärderom som
kommer vidtas bör ändå kunna räkna inflödetmed till förtids-att attman
pension så småningom kommer reduceras. Som indikation påatt en grov
vilken potential det kan finnas för den åtgärder kan nämnastypen attav
den inedgång arbetskraftsdeltagandemännens skett mittensedan påsom
1960-talet drygt 40000 tillEn återgång den förtids-motsvarar personer.
pensioneringsfrekvens rådde 1960-taletpå skulle således kunna ettsom ge
tillskott till arbetskraften kvinnornaäven räknas tillmed, uppgårsom, om
i storleksordningen 75000 2%eller arbetskraften.nära Ipersoner av

har emellertid gjorts försiktig bedömning och antagitsprognosen en mer
förtidspensioneringen under delen 1990-talet reduceras tillatt senare av

den nivå den i börjanhade l980-talet.av
Älderspensionärerna potentiell arbetskraftsreserv.utgör Studier visaren

varje generation 70-åringar uppvisar successivt allt bättreatt t.ex.ny av en
fysisk Efteroch mental hälsa. sänkningen pensionsåldem har dockav
andelen pensionärerna i åldrarna 65-74 ingårår i arbetskraftenav som

7-9%.legat i börjanEn nedgång l980-taletpå och likarunt storen
uppgång under delen decenniet tyder på viss känslighet försenare av en
läget arbetsmarknaden.på

Nu tyder dock några undersökningar potentialen förpå ökatatt ett
arbetskraftsutbud inte så attitydundersökningär I 1984 och 1986stor. en
Björklund, 1989 7%det endast ville fortsätta arbeta eftervar ca som

pensionsålderuppnådd innebaräven det högre pension. Man skall dåom
hålla i minnet bidragssystemetskatte- och i fallmånga mycketatt storagav
marginalelfekter, varför ekonomiskadet utbytet efterarbetaattav pen-
sionsåldem för den hade pension mycket ringa. Detta påverkadesom var
rimligen attityden till efterarbeta pensionen. Dessa marginaleffekteratt

5 10-0264
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reformeringen skattesystemetpågåendedenochreducerats avhar senare
denavseendet. Motireduktioner detytterligaremedförakommer att

viss uppgångmedräknaorimligtinteförefaller det att avbakgrunden en
1990-talet.loppetunderpensionärernablandarbetskraftsdeltagandet av

iförändringarbefolkningsförändringar ochberäknas ar-Sammantaget
hälf-förstaarbetskraften undertillväxtbetskraftsdeltagande somavge en

Under0,7% år.eller300001990-talet senareär perrunt personerten av
0,4%minska tillarbetskraftstillväxtenberäknas1990-talet percadelen av

antagandetåterspeglarframför alltvilket en18000 omellerår personer,
immigration.lägre

1990-taletunderfaktornkritiskadenArbetstiden

mins-heltmotverkadesarbetskraftentillväxtsnabba1970-talets av enav
13%medelarbetstiden medminskadesysselsattRäknatarbetstid.kad per

till%. Nedgången1/25därför medsjönkarbetstimmar varantaletoch ca
förkortningenarbetstidsreforrnerlagstiftadeföljden avdelenstörsta av -

utökade1978semesterförlängningen samt1973,och1971arbetsveckan
bi-deltidsarbetandeandelenökandeDentjänstledighet.tillmöjligheter

arbetstidengenomsnittligadenpåeffekten därav varockså,drog men
sigvisar ävenarbetstidsreformerna. Dettaeffektenmindrebetydligt än av

relativtarbetstidengenomsnittliga settden unge-reduktionen vari att av
timvoly-totaladenNedgångenkvinnor.förfor mänfär lika avstor som

antaletökningenkraftigadenmedanhelt på männen,därförfaller avmen
arbetsvolym,totalakvinnornasmedfördearbetsmarknaden attpåkvinnor

10%.med näraarbetstiden,sänkta stegdentrots
trend-1980-taletbörjan påinträffade i ettkapitel 3framgickSom av

medelarbetstidenhar1981utveckling. Sedanarbetstidemas peribrott
medTillsammans%.1/2genomsnitt knapptimedvarje årstigitsysselsatt

arbetadeantalettillväxtiresulteratdetharsysselsättningsökningen aven
hararbetstiderkvinnornasframför allt10°/0. Det är sommedtimmar ca

arbetsmark-Utvecklingenår. motmed leller närasnabbtstigit enper
därmedhararbetsvolymendelför allt störrestårkvinnornanad där aven

förvärvsfrekven-kvinnligadenUtvecklingenytterligare accentuerats. av
nämligenhari timmarbild. Mätträttvisandedärför inte engersen

undersnabbtdubbelt såarbetskraften änökattillbidragkvinnornas mer
arbetstidermännenseftersom även1970-talet. Menunder1980-talet som

denandelkvinnornasiuppgångensål980-talet, ärstigit under avhar
decennierna.bådaunderungefär likatimvolymen stortotala

medel-stigandetill denorsakertänkbaranågradiskuteradeskapitel 3I
varitdessa mestvilkenOavsettl980-talet.arbetstiden under somav

1990-påförsta årenklingar deeffektensannoliktbetydelsefull det attär av
skatteförhållan-oförändradevidrimligt attdessutom att antaDet ärtalet.

mellanavvägningentraditionelladenreallönetillväxt kommerochden en
i önske-sig uttrycksmåningomfritid såökad takonsumtion och attökad

arbetstid.kortaremål om
sjuk-gällerarbetstidsutvecklingenframtidafaktor för denosäkerEn

l980-talet.kraftigt underökatsjukdagar harAntaletfrånvaron. ersatta
reduk-sjuktaletuppgång motsvarardethandlar enTotalt somavom en
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tion arbetstidsvolymen med 1/2 °/o.l Nu kan emellertid sjuktaletsav ca
förändring inte helt tolkas bortfall arbetstimmar bland deettsom av
sysselsatta. inte ringaEn del sjuktalsökningen beror sannolikt på attav

löper hög risk bli sjuka haft lättare komma in påatt attgrupper som
arbetsmarknaden under 1980-talet. Det kan arbetskraftsunder-noteras att
sökningarna, har mått på sjukfrånvaro, visarett annat uppgångsom en

mindre hälftenär än sjuktalets. I kalkylema för 1900-talet harsom av
antagits sjukfrånvaron inte fortsätter öka.att

Under åren 1990- 1993 kommer medelarbetstiden reducerasatt genom
till föräldraledighetdels rätten betald förlängs till 18att månader under

åren 1989-1991, dels lagstadgad sjätte semestervecka införs underen
åren 1991 1993. Sammantaget beräknas reformerdessa frånvaronöka i-

omfattning reduktion timvolymen 2,5%.påmotsvarar Deten som en av
innebär hela tredjedelartvå den arbetstidsökningatt skedde underav som
perioden 1981-1988 tillbaka.tas

Dessa båda reformer tillsammans med långsammare underliggandeen
utveckling arbetstidema innebär ganska kraftig reduktion medel-av en av
arbetstiden sysselsatt under förstade åren 1990-talet.på Nu beräknasper
ökningen antalet i arbetskraften kompensera den reduktionav personer av
medelarbetstiden följer reformema. Därför sjunker inte utbudetsom av av
timmar. Men det likvälär markant trendbrott vad gäller tillgångenett på
arbetskraft. Efter 1993 väntas medelarbetstiden öka marginellt.

Då har emellertid inte hänsyn tagits till skattereforrnen andra stegvars
i kraftträda 1991 medföroch marginalskattemaantas arbetsin-påattsom

komster kraftigt.reduceras Skattereformens effekter på bl.a. utbudet av
attarbetskraft diskuterades i föregående kapitel. Slutsatsen skattere-var

formen bör innebära inte obetydlig stimulans arbetskraftsutbudet,en av
det råder osäkerhet storleksordningen.att Den långsiktigastormen om

effekten till 4%uppskattas på den totala volymen arbetstimmar. Enca
effekt den storleksordningen innebär arbetstiden sysselsattattav per un-
der 1990-talet kan komma fortsätta stiga i takt under 1980-att samma som
talet.

Tabell 6.2 Befolknings- arbetskraftstillvâxtoch
Årlig förändringprocentuell

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

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

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

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

Källor: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och
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1963-2025timmararbetadeAntal6.7Diagram
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antaganden arbetskraftsdeltagandebefolkning, ocholikaMed de om
potentiellaredovisats kommer det arbets-medelarbetstider som ovan

kraftsutbudet 1990-talet.drygt l/2 år undermedväxaatt per

sekelskiftet.efterarbetskraftstillväxtSvagare

arbetskraftsdelta-kvinnornasenligtsekelskiftet kommerVid prognosen
arbetsti-anpassningendelenlika med störremännens,gande avatt avvara

befolknings-ochkommer ha ägtSkattereglerförändradetill attdema rum
talarDetblir betydligt långsammare.yrkesaktiva åldrar mestaitillväxten

arbetskraften kommerför tillväxt attdärför för varautrymmetatt aven
oför-befolkningsutveckling ochhuvudaltemativetsMedbegränsat.starkt

i timmararbetskraften räknattillgängligadenarbetstider kommerändrade
fram till år 2025.periodenhela% under-0,2 årmed 0,1minskaatt per

utvecklingenmedförafaktorer kannaturligtvis del attfinnsDet somen
och lägre änbli både högrekommaInvandringen kanannorlunda. attblir

flerhögmigrationsaltemativ 10000SCB:s netto-med.räknatvad -
%0,2 snabbarearbetskraften växerinnebäraskulleårinvandrare attper -

ackumuleratTimvolymen skulle dåhuvudaltemativet.jämfört medårper
2025.6% årbli större

Ålderspensionärernas faktorarbetskraftsdeltagande är somen annan
fyrtiotalsgeneratio-deutveckling. Närannorlundanågot storakan enge

betydligtha2010 kommer dessaårpensionsålder attuppnår runtnerna
samti-65-åringar,dagensförutsättningar arbeta änmedicinskabättre att

efterfrågan på derasfinnasför kommerdetmycket talardigt attatt ensom
blandarbetsdeltagandetdiagram 6.6 harframgår bl.a.arbetskraft. Som av
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ålderspensionärer varit markant högre än vad det idag.är En återgång till
1960-talets arbetskraftsdeltagande bland ålderspensionärer skulle ettge
tillskott till arbetskraften 3 -4%.motsvarande

Arbetstidema ihar beräkningarna hur arbetskraftspotentialen ut-av
eftervecklas sekelskiftet antagits oförändrade. inteDetta be-är attvara

trakta iantagande kalkylen potentielladetutan ettsom en prognos av
arbetskraftsutbudet. förkortningEn arbetstiden tillgo-är sättett attav

Ävendogöra sig ekonomiska tillväxten.den arbetstidema har stigitom
under 1980-talet förväntasoch göra så under 1990-talet främstäven till
följd skattereformen, den långsiktiga negativ.är trenden utvecklingEnav

årsarbetstiden enligtsysselsatt långsiktig trend skulle medföraav per en en
nedgång arbetstiden med halv Bildenän år. blirprocentav mer en per
emellertid arbetstiden istället relateras till befolkningen,en annan om
vilket framgår bilaga En trendmässig utveckling arbetstimmarav av per
invånare skulle medföra nedgång arbetstiden med 0,2 åren av ca per
efter sekelskiftet.

6.5 Investeringar kapitalstockoch

Förväntad lönsamhet avgörande

Investeringarna i offentligaden sektorn behandlas i kapitel l detta
avsnitt koncentreras diskussionen till investeringarna i näringslivet.

Hur investeringarna blir förväntadeär beroendestora de nettointäk-av
i förhållande till kostnaderna förtema genomföra investeringarna.att Den

framtida lönsamheten beror faktorer förväntadeden reala löne-av som
och ränteutvecklingen produktivitetstillväxten.samt

Investeringarna också beroendeär hur snabbt produktionen beräknasav
företagväxa. När planerar öka sin produktionett utöver vad denatt

tillgängliga kapaciteten innebärmedger, det samtidigt företagenatt avser
genomföra investeringar ökar kapitalstocken.att som

På nivå investeringsutvecklingenaggregerad kan bestämdantas vara av
värdet existerandeden kapitalstocken i förhållande till dess återanskatf-av
ningsvärde priset maskiner byggnader:på och Kapitalstockens värde
bestäms förväntadede framtida nettointäktema efter investeringsut-av
gifter och kostnader för den löpande produktionen. I princip speglas
marknadens bedömning kapitalstockens ivärde aktiekurserna. Om deav
överstiger återanskaffningskostnadema tenderar investeringarna öka.att

idagVärdet framtida intäkter beror räntenivånäven på och på denav
risk förknippadär med den framtida avkastningen inteatt känd.ärsom
Den genomsnittliga riskpremien, dvs. den genomsnittliga avkastning ut-

penningmarknadsräntanöver placcrare kräver för hålla svenskaattsom
företags aktier, har under den femtioårsperioden legat nivånpåsenaste
8-9% naturligtvis kraftigamed årliga variationer De Ridder, 1989.-
Vid på 13 %,ränta skulle det alltså krävas förväntad avkastning påen ca en
i genomsnitt 21 -22 °/o för det skall lönsamt genomföraatt attvara nya 7 relation kallas iDennainvesteringsprojekt.

litteraturen för "To-
I diagram 6.8 redovisas räntabilitet existerandepå kapitel i tillverk- bins q".
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tillverkningsindustrin realräntamateriellt kapital iRäntabilitet på6.8Diagram samt
20001963-

Procent
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-------------------- -A-----------------------

8- ------------ --.------------------------------- --u

x.:s- .-----------

4- u-ç---------------------------------------------------
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O
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-4 IrvI v 20001980 199019701960
imodellkalkylenden s.k.1995 baseraspåperioden 1990-BedömningenAnm.: av

kapitel
finansdepartementet.centralbyrån ochStatistiskaKällor:

redovisas den bedöm-Vidare1963- 1988.periodenningsindustrin under
bruttovins-Räntabiliteten beräknadärför 1990-talet.ning gjorts somsom

i tillverk-byggnadermaskiner ochtill kapitalstockenförhållandeiten
räntabiliteten lägre ändiagrammetframgårningsindustrin. Det att varav

negativ1983, denindustriobligationer 1976-på t.o.m.realräntan var
investerings-ocksåperiodUnder denna1970-ta1et.slutetunder varav

räntabilitetrelationen mellandockåren harlåg. Denivån mycket senaste
perspektiv.historisktförhållandevis "normal"varitrealräntaoch ettur

för investerings-förväntade avgörandelönsamhetenden ärDet är som
investeringarvinster bidrar till hu-historiska ökadeutvecklingen. Höga
framtida vinster.Förväntningarnavudsakligen därför de påverkaratt om

eftervinstuppgángen devalve-effekt investeringarnapositiva påDen som
sannolikt särskilt underdärför1982 skapade harringarna 1981 och -

vinst-högrehur länge denmotverkats osäkerhetår omav ensenare -
nivån skulle kunna bestå.

tillräckligbedömsvinsterna gällt under årnivå påDen varasom senare
l990-talet. Underfå investeringstillväxt underför till stånd godatt en

finns emellertid risk för lönsamheten kandetbörjan 1990-talet attenav
till fall i investeringarna,förväntasminska, vilket kan ledakomma ettatt

kapitelse

Ökad innebär högreproduktion investeringar.

kapitalstocken beroendegivna kapitalkostnader den önskadeVid är av
i prin-produktionsvolymen. produktion innebärEn högreden planerade
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Diagram 6.9 Investeringar i näringslivet exkl. bostäder andel BNPsom av
1950 2000-
Procent BNPov
151 ------------------------------------------------------------------------------- --
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perioden 1990- l995Bedömningen baseraspå den s.k. modellkalkylen iAnm.: av
kapitel

finansdepartementet.Källor: Statistiska centralbyrån och

cip kapitalstocken proportionelltökar produktionsökningen. Manatt mot
kan också konstatera relationen mellan kapitalstock och produk-att
tionsvolym kapitalkvotenden s.k. tämligen konstant. periodenär Under
1963- 1988 kapitalkvoten stadigthar legat mellan 1,7 och 2,2.

Vid viss tidpunkt emellertid inteär normalt kapitalstocken avpassaden
så den överenstämmer med den önskade. Investeringar kräver tid ochatt
planering. iEn snabb uppgång den förväntade lönsamheten tenderar där-
för på kort sikt huvudsakligen öka produktionen. Först med vissatt en
eftersläpning investeringarna.ökar Detta gäller naturligtvis speciellt om
företaget i outnyttjadutgångsläget har kapacitet.

Detta tydligt perioden eftermönster under devalveringama, vilketvar
framgår kapitel Den ökade internationella efterfrågan på svenskaav

medfördeprodukter till början produktionstillväxt. 1984-Försten en
1985 investeringarnaökade i omfattning.någon större Idag producerar
emellertid mycket del näringslivet fullvid kapacitet. inne-Detstoren av
bär produktionstillväxten under det decennietnärmaste böratt motsvaras

proportionell ökning i kapitalstocken.av en 3 genomsnittliga in-DenkapitelI l0 redovisas scenarier för utvecklingen under 1990-talet som vesteringstillväxten beror
helhet. bedömningarDe antagandendär den totala produktiviteten under dessagörs ochsom av av

investerings- kapi-på ochfördelningdess på sektorer gjorda förutsättningär under löner ochatt i utgångsläget,talkvoten
kapitalkostnader utvecklas på sådant företagen finnersätt det lön-ett att deprecieringstaktenoch

produktionstillväxten.investera i tillräcklig utsträckning. diagramI 6.9 redovisas inves-samt att
Kapitalkvoten blir, be-teringarna i näringslivet uttryckt andel BNP under periodensom av räknad på detta kon-sätt,

1990-talet1963-1988 beräkningarna föroch stant.
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tillväxtProduktivitetens6.6

kunskaper,bl. ökadeproduktivitet brukar beroArbetskraftens a.anses av
stordriftsfördelar ochutnyttjanderesursanvändning, ökatFörbättrad ett av

kapitalstockens storlek.
faktomFkunskaper viktigastedenökade ärstudier tyder påFlertalet att

Förutsättningar för snabbväsentligaforskning alltsåUtbildning och är en
kvalitén realka-möjlighet Förbättra på detkunskapertillväxt. Bättre attger

produktivi-arbetskraftenproduktionen samtidigtipital används somsom
ökar.tet

iuppmärksamhethar ökadi tillväxtprocessen röntrollKunskapernas
tid.° i littera-dennabärande tankegångforskning Enekonomisk på senare

kapital producerar kun-utnyttjandeinvesteringar ochär nyttatttur av
förFöretaget självt, kunskaps-för ävenviktig inte baraDenna ärskap. utan

helhet.i samhälletnivån som
blir alltför låg. Detinvesteringsnivånförriskfinns dåDet att sam-en

investeringsbeslut enbart kanfattarföretagen denärmedmanhänger att
positi-Eventuellavinsterna påverkas.till dehurförväntas hänsynta egna

ingen anled-har dei samhället helhetkunskapsnivåneffekter på somva
ning beakta.att

ursprungligenkommerteknologi introducerasdendelEn stor somav
varför teknisknation,liteni sammanhangetSverigefrån utlandet. är en

för tillämpa tekno-betydelsefull. Men ävenutveckling i utlandet är att ny
kunskapsnivå.höglogi inom landet krävs en

ekonominsFör svenskaviktig roll denkunskapsnivånLikaså spelar en
möjligt specialiserakunskapsnivå dethög görkomparativa fördelar. En att

möjlighe-produktiviteten hög ochi ärtillväxtendärsig verksamheterpå
inkomster.växandeskapagoda attterna

naturligtvis bedöma.kunskapsutvecklingen svårärframtida attDen
säkerligen inte. Kunska-tekniska genombrott saknastillMöjligheter nya

kommunikationermaterialteknik supraledare,områdeninom somperna
kunnakunskaper börökadebioteknik har ökat. Dessadatorisering och

i kapitel 4produktivitet. Som påpekadesi högreresulteraochutmogna
relativt tid.långemellertidkan detta ta

förbättradviatill ståndkommaproduktiviteten kan ocksåiTillväxt en
medtill ändamålomfördelningresursanvändning resurseravengenomFörklaringarTänkbara exempelvisutnyttjandegäller såväl bättreproduktivitet. Dethögre ett avprodukti-itill nedgången

Typiskabranscher. över-Företag ochmellanarbetskraft inom Företagindustri-ivitetstillväxten som
i ka-diskuterasländerna industrialiseringen närunderslag har uppståttflyttningsvinster dettaavocksåpitel Där görs en flyttasindustrin. dagjordbruket till Ifrånflyttats över resurserresurserfram-bedömning denav

offent-privat ochproduktivitetstillväxtproduktivitetstill- lägretida till sektorer med somsnarare
OECD-ländema.iväxten tjänsteproduktion.lig

Denisons5 exempelvisSe hurochflexibilitetoch avgörfunktionssättMarknadernas en anpass-omstudie där nästan1974
marknaderDåligt fungerandetillväx- till stånd.tredjedelar förhållanden kommertvå tillningav nya

faktorproduktivite-iten viamöjliga uppnåproduktivitetsvinster ärde attbromsakan ensomhänförs tillUSAiten hari kapitel 4 mångadiskuteradesresursanvändning. SomFörbättradkunskaper.ökade
vidtagit rad åtgär-1980-talet" översiktlig Sverige underliksomEn industriländerpresenta- en--kringforskningention av funktionssätt. Exempel på sådanamarknademasförbättraförder atttillväxt"s.k. "endogen

viktiga marknader. Detavregleringarskattereforrner ochåtgärder är1988. avKrusellFinnsi
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talar för förhållandevis god produktivitetsutveckling under 1990-talet.en
Produktionen många tjänsteroch kännetecknas stordriftsför-av varor av

delar. Det ofta möjligtär minska användningen arbetskraftatt ochav
Ävenkapital producerad enhet producera långa serier. fastaattper genom

kostnader för Företagsledning, forskning och utveckling kan fördelas på
fler produkter och därmed upphov till stordriftsfördelar. I sambandge

EG-integrationenmed möjligheternabör tillvara stordriftsfördelaratt ta
öka, vidare kapitel ll.se

l avsnitt 6.2 konstaterades arbetskraftens produktivitet tillatt växer
följd faktorproduktivitetensdels utveckling, insatsendels kapitalav att av

arbetad timme dvs. kapitalintensiteten stiger.per
Den långsamma efterfrågetillväxt och lönsamhetskris följde påsom

oljekrisen 1973- 1974 medförde lägre investeringstillväxt under sluteten
1970-talet och början 1980-talet. Därför växte också kapitalintensi-av av

långsamt under denna period.teten
investeringsaktivitetenDen högre under år torde positivtettsenare ge

bidrag till produktivitetstillväxten under 1990-talet. Tidigare konstatera-
des emellertid arbetskraften i Sverige bedöms öka relativtatt snabbt under
1990-talet med drygt %0,7 år. Det krävs därför hög investerings-per en-
nivå för inte långsam ökning kapitalintensitetenatt skall dra neden av
produktivitetens tillväxttakt. Med de beräknade höga investeringarna un-
der 1990-talet emellertidväxer kapitalintensiteten fram till år 2000 imed
genomsnitt 0,8 % årligen, vilket relativtär snabbt i historiskt perspek-ett
tiv.

Diagram 6.10 Arbetsproduktiviteten i näringslivet exkl. bostäder 1963- 1988,upp-delad i bidrag från faktorproduktivitet och kapitalintensitet

Årlig procentuell förändring
I Arbeta

s produktivitet- ----------------------------------------------------------- --
El Faktor-

produktivitet5 ____________________________________________
Ill Kapital-

intensitet
4 .. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . ... . .. . .. . . ..

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

2 .. . . ... . .. . .. ..

1 .. . .. .. .. . .. . . .. .. . ..

o .
1963-74 1974-BB 1988-2000

Källa: Statistiska centralbyrån, finansdepartementet och Hansson,B. 1989, Const-
ruction of Swedish Capital Stocks, Economic Studies 1989:2, nationalekonomiska
institutionen vid Uppsala universitet.
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svårmycketproduktivitetstillväxtenframtida ärdenbedömaAtt en
orsak deti kapitel En ärdiskussionenframgår också attuppgift det av-

brister.harproduktivitetenvilket mätspå storasätt
utvecklingen, strukturel-teknologiskafaktorer denfinns antalDet ett -

till stordrifts-möjligheterinvesteringsnivå ökadeochreformer, högla en
förhållandevisförtalarEG-integrationens kölvattenfördelar i ensom-

industrilandsgruppeniproduktivitetsutvecklingen bådeoptimistisk påsyn
i SverigeproduktivitetstillväxtenSamtidigt hari Sverige.ochhelhetsom

ianvänds debakgrunddennavarit mycket låg. Motårendeunder senaste
utvecklingekonomins undersvenskadenbedömningarnakommande av

%1,8medi näringslivet växerproduktivitetenantagandetl990-talet att
produktivitetstillväxtenårligagenomsnittligadenår. Det motsvararper

effekternakapitel belysesi lOscenarier1988. I1974-under åren ett par
produktivitetsantaganden.andraav

historis-produktivitetstillväxt underarbetskraftens6.10 visarDiagram
under 1990-realiserasberäknas kunnatillväxtdenperioder ochka som

produktivitetstill-arbetskraftensgjortsantagandenMed detalet. omsom
faktorproduktivite-iblir tillväxteninvesteringsutvecklingen,ochväxt om

för1974-1988perioden1,4% underjämfört medl°/0 år,ten perca
helhet.näringslivet som

slutsatserSammanfattning -och6.7

0,7% år undermedarbetskraftsutbudet bedöms växapotentiellaDet per
nettoinvand-fortsattutveckling ligger bl.a.Bakom dennal990-talet. en

arbetskraftsdeltagande.stigandering och
arbetskrafts-effekter påpositivamarginalskatterna väntassänktaDe

föräldraförsäkringenförlängningen samtplaneradedenmedanutbudet, av
riktning. Samman-iverkarsemesterveckasjätte motsattinförandet enav

l980-talet.undertaktstiga imedelarbetstidenväntas somtaget samma
Befolkningstill-utvecklingen bekymmersam.sekelskiftetEfter är mer

kvinn-och denskattereformen hartill ägtanpassningenväxten rumavtar,
för tillväxtprincip uttömd. Utrymmetiarbetskraftsreserven ärliga aven

starkt begränsat.såledesarbetskraften kommer att vara
investerings-inverkan påavgörandenäringslivet hariLönsamheten en
lönsamhetenbedömsl990-taletförsta årendeutvecklingen. Under av

investeringstillväxt. Denmedför långsammarevilketfalla något, ge-en
bliemellertidl990-talet bedömsinvesteringsnivån undernomsnittliga

exklusive bostädernäringslivetiInvesteringarnaförhållandevis hög. som
°/0jämfört med12,5 °/0 l lgenomsnitt uppgå tilliBNP beräknasandel caav

1980-talen.och1970-under
finnsförutsäga. Detutomordentligt svårProduktivitetstillväxten är att

teknologi-l990-talet,tillväxttakt underför ökadtalar t.ex.faktorer ensom
ochiintegration Västeuropaökaddatorområdet,inomgenombrottska

funktionssätt.förbättra marknadernasföråtgärderbeslutaderedan att
överflytt-relativriktning,ifinns tendenserSamtidigt t.ex.motsatt enen

tjänsteproduktion, vilka äroffentligprivat ocharbetskraft tillning av
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sektorer med låg uppmätt produktivitetstillväxt. långtidsutredningenI
bedöms arbetskraftens produktivitet 1990-taletunder öka i taktsamma

i genomsnitt gällt under perioden 1974- 1988, %dvs. med 1,8 årsom per
För näringslivet helhet.som

Sammantaget medför de bedömningar gjorts den ekonomiskaattsom
tillväxten skulle kunna uppgå till %drygt 2 år under 1990-talet. För attper
denna tillväxt realiserasskall krävs emellertid tillgängligaatt resurser
utnyttjas fullt förutsättning bakgrund års kost-ut moten som av senare-
nadsutveckling långt ifrån självklar.är
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offentliga sektorn7 Den

7.1 Inledning

riktats offentligaUnder år har uppmärksamhet den sek-stor motsenare
negativaDe konsekvenserna högt skattetryck har betonats.tom. ettav

Samtidigt brister i offentliga tjänsteutbudethar det påtalats. Frågan har
effektivitetställts bristerna dålig organisatoriskaberor på och stelheterom

eller på resursbrist.
kapitel olika offentligaDetta belyser aspekter på den verksamheten med

i framtida utvecklingen.tyngdpunkten den Det därmed underlagettger
för bedömningar allmän-ekonomiska utvecklingende den igörsav som

kapitel.kommande
Avsnitten 7.2 innehåller för offentligaoch 7.3 redogörelse den sek-en

utveckling decennierna. Därefterunder de två itorns senaste presenteras
avsnittet s.k. baskalkyler för vilka försök7.4 åren 1990-2000, är ett att
belysa konsekvenserna nuvarande offentliga avsnittåtaganden. I 7.5av
följer utredningens bedömningar för motsvarande tidsperiod. Slutligen
redovisas i avsnitt 7.6 bedömningarde slutsatser och är störstsom av

förbetydelse analysen i kommande kapitel.

Offentliga utgifter 19887.2 1970-

Trendbrott utgiftsökningeni

Sverige kanaliseras inkomsterI betydande del landets samlade via deen av
offentliga i jämförbarabudgetama. Andelen andraär avsevärt större än

offentliga utgifterna 60%länder. jämförtDe utgör BNP medn. ca av ca
% i europeiska OECD-ländema. Sverige45 de I sysselsätts också närmare

offentligtredjedel arbetsstyrkan i jämföraverksamhet, medatten av
20% förknappt medeltal de europeiska OECD-ländema. Somsom en

följd i Sverigedetta skattetrycket högre i i övrigt.är än Västeuropaav
offentligaStorleken utbild-på den sektorn avspeglar delstörreatt en av

sjukvård, finansierasning, hälso- och barnomsorg i Sverige via offent-osv.
liga budgetar. Det också konsekvens iär hög grad utbyggtetten av
socialförsäkringssystem.

l970-talet offentliga utgifternaUnder de mycket snabbt. Konse-steg
fortsatt snabb utgiftsökning farhågor. följandekvenserna väckte Detav en

decenniet dock kännetecknas dämpad ökningstakt.kom att av en mera
offentliga utgifternaDärmed kom de i takt med samhälletsväxaatt resur-

ser.
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offentligeftersom kon-ofta till BNPutgifterna relaterasoffentligaDe
i anspråk.produktionsresurserinvesteringaroffentligaochsumtion tar

räntebetalningar innebär däremotinklusivetransfereringarOffentliga en-
omfördelningDennafinansiellaomfördelning dedast resurserna.aven

inkomstöverföringarrealekonomiska effekterhaemellertid ocksåkan om
konsumtion och därmedprivati ökadolika resulterarmellan t.ex.grupper

visar ocksåutgiftsandelentotalareala Denefterfrågan påökad resurser.
offentliga sektorn.deninkomstersamhälletsdelhur stor passerarsomav

ochskatterutgifter finansierasdessaEftersom huvuddelen av-genomav
för skatte-betydelseutgiftsandelen avgörandeiförändringargifter har en

trycket.
ihuvudkategorier rela-utgiftemasoffentliga7.1 har de sattsdiagraml

sitt1970 tillfrån 43,9 °/0årutgiftsandelenoffentligatilltion BNP. Den steg
År 1988därefter tillbaka.för66,6% 1982årpåvärdehögsta att pressas

59,9%.tilluppgick andelen
lägre 1980-i priser, någoträknat löpandeårliga tillväxttakt,BNP:s var

inte bero påAndelsminskningen alltsåkan sägas1970-talet.1988 underän
BNP-tillväxt.snabbareen

offentliga utgifterna andelinedgången deTill delen berorstörsta som av
neddragningen detavgörande roll speladepolitiska beslut. EnBNP på av

förbättra-arbetsmarknadslägettakt medomfattande industristödet. l att
minskas.arbetsmarknadspolitiska åtgärderförutgifternaocksåkundedes

för-statligabesparingarna inom dentvåprocentigadeTill kommerdetta
valtningen.

sidafrånför tryckkommunala sektorn harOckså den statensettutsatts
försökte statsmakterna be-På 1970-taletutbyggnadstakten.minskaatt

frivilliga överenskom-expansionstaktenkommunaladengränsa genom

1970-1988utgifterOffentligaDiagram 7.1

BNPProcent av
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50 ..................................... ..
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konjunkturinstitutet.centralbyrån ochKälla: Statistiska
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kommunförbunden.melser med de Tillvägagångssättettvå intedockvar
framgångsrikt. fannUnder 1980-talet olika ingrepp på kom-man genom

inkomstsida effektiv metod, utbyggnadstaktenävenmunernas en mer om
fortfarande riksdagenhögre vadär än önskvärd.ansett vara

Någon sammanfattande beräkning effekten olikade åtgärdernaav av -
indragningar skatteunderlag likvidaoch medel, reducering eller avveck-av
ling statsbidrag föreligger inte från sida.statsmaktemas Deav osv. -

berörda, dvs. Svenska kommunförbundetnärmast och Landstingsförbun-
det, har uppskattat de åtgärder vidtagits under årenatt statensom av
1980- 1988 innebär kommunsektoms inkomster år 1990 blir iatt netto

35 miljardertal kr. lägre.runt
Till viss del kan också den lägre ökningstakten förklaras automa-en av

tiskt faktorer.verkande Ränteutgiftemas expansion har brutitst.ex. som
följd underskottet på statsbudgeten reducerats. Utbyggnadsfasenatten av

för ATP också i huvudsak slutförd, vilket innebärär pensionsbetal-attnu
ningarna kommit in i lugnare skede.ett

ofentliga konsumtionen ökar långsammareDen

Som framgått diagram 7.1 har ökningen offentligade konsumtions-av av
utgiftemas i förbyttsandel BNP i nedgång. Från andel på 21,6 %en svag en

1970 kontinuerligtår andelen till 29,4% 1981 för därefterårsteg att
oavbrutet minska till 26,0% år 1988.

Förändringarna i konsumtionens andel beror på dels hur offentligaden
konsumtionsvolymen i förhållandeutvecklats till BNP-volymen, dels hur
respektive priser implicitpriser förändrats.

BNP ökade både under 1970-talet och 1980-1988 2%med iårca per
volym. för offentlig konsumtionMotsvarande tal 3,2 °/o respektivevar
1,6%. andelsförändringamaEn betydande del förklaras således olikaav av
tillväxttakt för offentlig konsumtion under dessa decennier.två

offentligaDen konsumtionens volymutveckling redovisas i tabell 7.1
uppdelning olikamed på ändamål. samtliga redovisadeInom delområden

offentliga konsumtionens 1970-1987Tabell 7.1 Den volymutveckling
1985 priserårs

ÅrligMiljarder procentuell
förändringkronor

1987 44-1970- 1980-
1980 1987

22,7 0,1 -1,2Försvar
1,2 1,8 0,6Rättsväsen 1

2,2 -0,5Utbildning 45,5
sjukvård 59,6 3,6 2,4l-lälso- och

6,7Socialvård 44,8 4,0
förvaltning 21,8 2,1Allmän 4,5

3,2Ovrigt 40,5 2,0
Totalt 2246,1 1,6

Statlig konsumtion 69,0 1,8 -0,1
Kommunal konsumtion 177,1 3 9 2 4

Källa: Statistiska centralbyrån.
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konsumtionens ökningstakt påtagligt jämförtdämpades 1980- 1987 med
föregående årtionde. ökningen tillInom upphörde helt, delstaten stor

långsamma utvecklingen inom försvarberoende på den och rättsväsende.
Volymminskningen inom utbildning beror helt neddragningar ipå den
kommunala grundskolan bamkullama minskat. kommunalanär För den
konsumtionens fortsatta ökning främstunder 1980-talet svarade hälso-

sjukvård, socialvård huvudsakligenoch barnomsorg och äldreomsorg
förvaltning.och allmän

förefaller restriktivaredöma tabell 7.1 den budgetbehandlingenAtt av
inte inneburit organisatoriska ingrepp.ha några strukturella ellerstörre
Tillväxten inom samtligahar begränsats sektorer med den s.k. osthyvelme-

tid svårighetertoden. På har rekrytera och behålla personaläven attsenare
tillväxt ibidragit till långsammare offentliga konsumtionen.denen

viktig faktorlöneutvecklingenrelativaDen en
för offentlig11,6% årimplicitpriset snabbare1970-taletUnder steg per

9,6% Förhållandet detfor år.konsumtion BNPän motsattavarper
för offentlig konsumtionimplicitpriset1980- 1988:periodenunder steg

tillbidrog alltså°/oför Priskomponenten°/0 7,5 BNP.6,5 årmed mot enper
andelsminskning under denochandelsökning 1970-taletunder senareen

perioden.
prisutveckling det betydelseoffentliga konsumtionens ärFör den storav

offentligutgifterna föroffentligt anställdas löner utvecklas. Avhur de
arbetsgivaravgifter indi-65% och1987 löner,tjänsteproduktion år avsåg

72%.andelenkommunerna ännu större,rekta skatter. För var
produktivitetsförbättringar iinga skeförutsättsnationalräkenskapernaI

lika iviss lönestegring, denmedför äroffentlig sektor. Det storatt en som
prisstegringar iprivata till densektorn, leder störreoffentliga och den

offentliga konsumtionens andelstigeroffentliga Därmed densektorn. av
visas ipriser i fasta priser. Somisnabbare räknat löpande änBNP

offentliga konsumtionens andelarsammanställning dennedanstående av
utvecklingen 1980-taletemellertid under den motsatta.var

BNP,°/oAndel av

1980 19881970

26,029,1priser 21,5löpande
26,724,5 27,7fasta priser

haft lägre löneök-offentligt anställdaligger i deFörklaringen dels att
i nationalräkenskaperna ändratidelsningstakt andraän att mangrupper,

tjänstepensioner.avsättningar tillberäkning kommunalaprincipen för av
11,5% kommunalaavsättningar till denTidigare beräknades dessa av

till 2,2 lönesumman,1986-1987 beräknas deFr.o.m.lönesumman. av
konsumtio-offentligafallet iförklarar procentenheter denvilket 0,7 avca

i löpande priser.andel BNPavnens
i Svenskakonsumtionsutvecklingen behandlatsför harrollLönernas

1990 SvenskaLångtidsutredningen kom-kommunförbundets bilaga till
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munförbundet, bilagan visas1990. I under åren 1975 1979 bidrog deatt -
löneutveckling till primärkommunalakommunalanställdas den kon-att

Årensumtionen i löpande priser. 1980-1985ökade detta bidragvar
förnegativt, under de allra åter bli positivt.årenatt senaste

tjänsteutbudökandeFortsatt

fortsatt ioffentliga konsumtionen ökadämpningviss har denTrots atten
ökning1,6% 1980- 1988. För dennagenomsnitt årpå itakt svararperen

sjukvårdenochfrämst socialvården och hälso-enbart kommunernanu
perioden.aktuella°/o under denökningstakt 2,3 årvar pervars

verksamhetens kostnader. Detoffentliga konsumtionen medmätsDen
tjänster och kommuner producerar. Inomdåligt mått på deär statett som

naturligtvis ochbåde bättre sämreför oförändrade kostnader kanramen
offentliga tjäns-tillämpbart mått på detjänster erbjudas. Något generellt

därför inte vad den någotinte.kvalitet finns Det går sägaattternas
inneburitför offentlig konsumtion kan haökningstaktenlångsammare

kvalitet.tjänsternas omfattning ochbeträffande
i offentligproduktivitetsutvecklingen verk-försökt uppskattaMan har

tjänster sektorn producerar.få mått på deför bättresamhet att ett som
bedrivitoffentlig ekonomi ESO harför studier i störreExpertgruppen ett

summeringberäkningar.för Enför utveckla metoder sådanaprojekt att av
offentligaför hela den sek-produktivitetsnedgångstudierna tyder på en

riktatsInvändningar har dock1,5% 1970- 1980.årpå mottorn perca
ibristenallvarligasteproduktivitetsmätningar. Den ärdessa att man

kvalitetsutveck-inte rimligt kunnat beaktastudierna på sättmånga ettav
vilkanationalräkenskapsdata,studier också arbetat medlingen. Flera har

otillförlitliga resultat.sektomivåspeciellt på ger
vilka förändringar iundersökasig problemetnalka ärEtt sätt attatt

för bibehålla standardenkonsumtionsvolymen skulle ha krävts att persom
befolkningsför-kalkylindivid. tabell 7.2 överImottagande presenteras en

konsumtionens utveckling.för offentliga Be-denändringarnas betydelse
fram ikonsumtionsutgifter skrivits taktharinnebär basáretsräkningen att

olika Grundskolans kon-befolkningsförändringarna i åldersgrupper.med
ifram utvecklingen i antalet barnsumtionsutgifter skrivits medhar t.ex.

16- 18gymnasieskola åldersgruppenhar använts7- 15 år. Föråldrarna
kalkylbör observeras dennaför utbildning 20 24 år, Dethögreår, attosv.-

fattade beslut inkluderas.i vilka redansig från baskalkylerskiljer s.k. även
befolkningens storlek och ål-förändringarna iframgårtabellenAv att

offentliga konsumtioneninneburit denderssammansättning skulle ha att
°/o år1970-talet och med 0,3°/o under0,5 åröka med endastbehövt perper

varitkonsumtionsbehovet harförbetydelse1980-talet. störstAvunder
till resurskrav bådelett ökadeantalet äldreökningen personer, somav

sjukvård.ochinom äldreomsorg
obetydligt lång-ökakonsutionsvolymen behövtvidareframgårDet att

reduktionen ifaktiskal970-talet. Den1980-talet underunder änsammare
för detalarprocentenheter. Dettaemellertid 1/21 atttillväxttakten blev ca

i årlig taktskeddehöja standardenavsedddautbyggnademafaktiska att en



146

Tabell 7.2 Beräknadeförändringar i oifentlig konsumtion till följd befolkningsut-av
vecklingen 1970- 1990
Årlig förändringprocentuell
Ändamål 1970 1980 1980 1990- -

Försvar 0,0 0,0
Utbildning 0,4 1,0-Grundskola 0,8 1,6-Gymnasieskola 0,6 -0,3

Högre utbildning 1,7 0,7-
Hälso- och sjukvård 1,4 1,3

Sluten vård 1,8 1,6
Oppen vård 0,5 0,4

Socialvård 0,9 0,9
l3amomsorg 1,6 -0,5-Aldreomsorg 2,0 1,1

Övrigt 0,3 0,2
Totalt 0.5 0,3
Statlig konsumtion 0,0 0,2
Kommunal konsumtion 0,8 0,4

Källa: Finansdepartementet.

drygt procentenhet lägre under 1980-talet föregå-under detänsom var en
decenniet.ende
jämförelseEn med tabell 7.1 visar faktiska utvecklingenden ävenatt

under 1980-talet med marginalgod har överstigit det beräknade konsum-
tionsbehovet inom samtliga delområden försvaret. Totalt har denutom
offentliga konsumtionen ökat °/0l 1/2 snabbare år vad krävtsänca per som

oförändradvid tjänsteproduktion invånare. flesta fallenI de bordeper
flerdärmed eller bättre tjänster ha producerats. behöverDetta dock inte

effektiviteten igälla generellt; verksamheten för faktiskaavgörandeär den
konsumtionsstandarden.

Nerbantade investeringar

Efter starkt utbyggnadsskede hälftenunder andra 1960-talet låg deett av
offentliga investeringarna år 1970 på nivå. Däreftermycket hög haren
investeringarna fallit. Utvecklingen framgår nedanståendeav samman-
ställning statligaöver de och kommunala bruttoinvesteringamas volym-
utveckling årliga procentuella förändringanexkl. offentliga bolag af-och
fársverk:

1970-1980 1980-1989

statliga investeringar 0,3 0,0
investeringarkommunala 7 0,9- -

diagram 7.2 visas utvecklingen kommunala verksamheterI i några deav
varit från investeringssynpunkt. De svarade under normalttunga ettsom

för 75%år på 1980-talet de kommunala investeringarna. I allaca av
sjönk investeringarnaverksamheter påtagligt förstaunder hälften 1970-av
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1970- 1987investeringarDiagram 7.2 Kommunala
1980 priserårs

kr.Miljarder

4 ------------------------------------------------------------------------------ --1

o I II I V I II 19751970

centralbyrån.StatistiskaKälla:

undantagethälft. endaDet1970-taletsunderstigaför återtalet att senare
framperiodenhelaunderminskadegatuinvesteringama. Deochär väg-

nivå. allmänna mönstretDet1970 års57% underlåg1987 då detill år
investeringar,omfattandeinte kräver t.ex.verksamheterocksågäller som

utbyggnadenrekreation. Det kan nämnaskultur och attsocialvård avsamt
investeringskostnader.medför mindreendastbarnomsorgen

1970-delenunder störretotala ökade långsamtinvesteringarStatens av
förhållan-legat på1981 har de1980 ochmindre nedgångEftertalet. enen

tredjedelför ungefärVägbyggandet,nivå.devis konstant avensom svarar
1987 med1970 och närmaremellanminskade dockinvesteringar,statens

utbild-iinvesteringar högreökadenedgång har uppvägts°/o.40 Denna av
inves-rättsväsendetsförsvarets ochförvaltning, medani allmänning och

decennier.tvåtämligenvarit konstanta överteringar
ikaninvesteringamas andel BNPoffentliga stori deNedgången av

gatuinvesteringar. Utveck-ochtill minskadehänföras väg-utsträckning
minskat ellerskulle hatrafikvolymen attinte förklaraskanlingen attav

underi ställetväginvesteringar. Intrycket är attfunnits behovintedet av
verksamhe-och andragatuområdetochbesparingskrav har väg-tider med

fått tillbaka.ståkollektiv karaktärrenodlatter av mer

till hushållenTransfereringarna växer

transfereringar-viktigastedenågrautvecklingenvisasdiagram 7.3I avav
tilltransfereringama gårolfentliga°/o,80 deHuvuddelen, närmare avna.

hälftenungefär dessa.för1988svaradePensionemahushållen. av



148

Diagram 7.3 Offentliga transfereringar 1970-1988

Procent BNPav

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

Ci Företag o. 25 _________________________________utland

Övrigt
20 __

1 SJUKT
penmng 15 __

I ATP

10I Folk-
pension

5

O
1970 1975 1980 1985 1990

Källa: Statistiska centralbyrån konjunkturinstitutet.och

År pensionerna1970 bestod praktiskt folkpensionen.enbarttaget av
Sedan allmänna tilläggspensionendess har den förATP alltsvarat en

andel. ATP-utbetalningarnastörre mycket snabbt understeg systemets
uppbyggnadsskede under 1970-talet. Därefter stegringen fortsatt,har men
i långsammare takt. Under 1970-talet också folkpensionernas andelsteg av

folkpensionärerBNP. Antalet deltidspensionärer samtidigtoch ökade som
pensionstillägg infördes för dem hade låg ingenATP eller alls. Där-som

folkpensionenhölls i oförändrad.realt samlade pensio-Deemot stort sett
varit praktiskt oförändradandel har under de åren.taget senastenernas

karakteristiskt offentligaEtt i transfereringarnasdrag de utveck-annat
ling den ökningen industrisubventionerär snabba under andra hälftenav

1970-talet. Sedan ökningdenna under i nedåtrik-år har väntsav senare en
transfereringamatad trend de totala ihar kunnat utvecklas takt med den

ekonomiska tillväxten.
totalbild inrymmer naturligtvis varierandeDenna många tendenser.

specielltUnder år har den snabba utgiftsökningen inom sjukförsäk-senare
ringen arbetsskadeförsäkringen följdoch uppmärksammats. Delvis till av

transfereringarnadetta till vuxithar hushållen snabbare BNP.än

7.3 Offentliga inkomster 1970-1988

förändringarSmå finansieringsmönstreti

konsoliderade offentligaDen inkomstersektorns 1970-1988 relatera--
till BNP-utvecklingende visas i diagram 7.4. Som framgår har några-

förändringar i offentligas finansieringsmönsterstörre det inte ägt rum.
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Offentliga inkomster 1970-Diagram 7.4 1988

BNPProcent ov
70 ------------------------------------------------------------------------------------------------- --

ÖvrigaEl50 "
inkomster

50 u&#39;&#39;E Social
försökr.
avgifter49 .....

I indirekta
skaffar30 ------- --

DirakfaI
20 skaffar"""""

10 ------- --

0
19901985198019751970

konjunkturinstitutet.Källa: Statistiska centralbyrån och

andel landetsstigandeständigttagitoffentliga sektorn harDen aven
ochskatternastotaladvs. deSkattekvoten,i anspråk.inkomstersamlade

40,6% 1970.54,6% Dentilluppgick 1988BNP,andel motavgifternas av
skapatväsentlig. Den harsammanhangi dettautgiftsandelen dockärlägre
sänkaoförändrat ellerskattetryckethållaför t.0.m.Förutsättningar att

det.
1970 ochmåttligt mellanökadeBNPandeldirekta skatternasDe av

för statsskattenandelarminskaderesultatetutveckling är1988. Denna av
kommuna-andel. Denkommunalskatternashöjningaroch något större av

utdebi-kommunaladå denframför 1970-taletallt påsnabbtskatten steg
1980. Påtill 29,09 kr.1970skattekronafrån 21,00 kr.höjdesteringen per

betydligt be-varitskattehöjningarnakommunalade1980-talet har mer
30,56 kr.Medelutdebiteringen 1988gränsade. var

höjda inkomsterautomatisktmedförekonomiska tillväxtenökadeDen
snabbtmöjligt vändavarithar detFör attkommuner.för och statenstat
direktahöjning detill överskotti budgetenstigande underskott utan aven

1980tillväxtskatteunderlagetsskullekommunernalskattesatserna. -
utdebiteringoförändradvidoch t.0.m.regler gettoförändrade1988 vid

avsnitt docki 7.2 harvisadesfaktiska. Somskatteinkomster deänstörre
utdebi-kommunalavarförökning denskatteunderlagetsbegränsatstaten

fått höjas något.teringen

sparandetofentligadetomkastningar iStora

utgifternainkomsternaoffentligade1978fram till överstegårenUnder
sparande. Definansielltpositivtvisadeoffentliga sektornoch den ett

takt.i snabb1970-taletdelenunderutgifterna ökadeoffentliga avsenare
självainkomstförstärkningar. lmotsvarandeintekompenseradesDet av



Diagram 7.5 Den offentliga sektorns finansiella sparande1970-1988. Utvecklingen
inom delsektorer

Procent BNPov

a- ------------------------------------------------------------------------------- --

5 Socialförsökrinen"""""""""" " """"""""""" "
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Källa: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

sjönkverket offentliga inkomstemasde andel BNP åren 1978- 1980.av
FöljandeInte heller de årens måttliga inkomstförstärkningar i kombination
förmed åtgärder utgiftstillväxtendämpa tillräckliga för hindraatt attvar

fortsatt snabbt stigande underskott i sektorns finansiellaett sparande.
Underskottet sittnådde högsta värde år 1982 då utgjordedet 7,0% av
BNP.

Sedan 1982 har offentliga utgifternasde andel BNP minskat. Dettaav
ihar kombination inkomstökningarmed gjort iunderskotten detatt

Årfinansiella sparandet åter kunde vändas till överskott. 1988 utgjorde
överskottet 3,5 BNP.av

finansiellaDet sparandets utveckling skiljer sig markant mellan stat,
socialförsäkringssektor och kommuner, diagram 7.5. kraftigtDet stigan-se
de underskottet fram till 1982 huvudsakligen följd den negativavar en av
utvecklingen i statsbudgeten. Det också följandeunder destatenvar som
åren kom för den dramatiska omkastningen finansiellai detatt svara
sparandet.

Socialförsäkringssektorn redovisathar positivt finansiellt sparandeett
förstaunder hela perioden. hälftenUnder 1970-talet motsvarade över-av

%skottet 4 BNP. Därefterän har andelen successivt sjunkit ochmer av var
1988 °/0.år 2,5

finansiellaKommunernas försparande har med undantag 1978-åren
1984 visat underskott.smärre
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baskalkylerenligtFramtida behov7.4

offentliga konsum-i denförändringarvilkabeskriverBaskalkylerna
storlek ochbefolkningensiförändringarföljer delstionsvolymen avsom

tjänster-offentligapå destandardoförändradålderssammansättning vid
tillhänsynKalkylernaåtaganden.ochfattade beslut tarredandels avna,

verksamheten.effektivitetsförbättringar iproduktivitets- ochmöjliga
1990-2000. Förutvecklingenhand atti förstaBaskalkylerna geavser

tillfram årkalkylerkapitel 8 dessutomiberäkningarför vissaunderlag ges
naturliga skälperspektiv äri detta längreBeräkningarna2025. meraav

summariska.

behöververksamhet inte växaStatlig

utbildningförsvar, högredeltillbestårkonsumtionenstatliga storDen av
verksamhe-administrativahuvudsakolika iochforskning, rättsväsenoch

ipolitiska beslututvecklingenbestämsområdendessaInom genomter.
för beslutenAvgörandebefolkningsutvecklingen.oberoendehuvudsak av

utveck-kriminalitetenssamhällsutvecklingen; ärivissa drag t.ex.oftaär
baskalkylinnebärresurskrav. Det attför rättväsendetsbetydelseling enav

fattaderedankonsekvenserendast kankonsumtionstatligför avange
beslut.

denberäknades1989vårenunderutarbetadeslångtidsbudgetI den som
0,3% underårgenomsnittiminska medkonsumtionsvolymenstatliga per

inklusivefattade beslutföljd redantill1993/941989/90-budgetåren av
Långtidsutred-anslag.förvaltningsmyndighetemasinedskärningarårliga

ungefärligenl990-taletavseende helaberäkning sammaningens ger
justerautredningen valtdockområden har attminskningstakt. På ett par

harutbyggnader. Detsannolikainte beslutadeför ex.kalkylen ännu men
forskning.utbildning ochhögreförsvarbeträffandefallet samtvarit

ikonsumtion påstatligförbaskalkylentyderjusteringarMed dessa en
sikt det knappastlängre ärl990-talet. Pånivå underoförändradsettstort

kommerbeslutpolitiska attvilkauppfattninghamöjligt somatt omen
befolkningsut-inteochdessatidigare påpekadesdetfattas och är som-

konsumtionen.statligaför denavgörandevecklingen ärsom
baskalkyltek-resulterar2025fram till årperspektiveti det längreOckså

automatiska ned-konsumtion. Destatligförnivåoförändradiniken en
hittillstillämpatsanslagförvaltningsmyndighetemas tor-iskärningar som

betyderpågått. Detlängre dessagenomförasvårarebli alltde att
verksamhe-statligaeffektivisera denmöjligheternanaturligtvis inte attatt

arbetesannolikt dettakräveruttömda. Men angrepps-skulle nyaten vara
baskalkylema.in iintefångasframtida beslutoch sådanasätt

kommunala konsumtionendenökarBarnomsorgen

7.3 har hämtatstabellkonsumtionprimärkommunalförBaskalkylen
SvenskalångtidsutredningentillbilagakommunförbundetsSvenskafrån

1990.kommunförbundet,



Tabell 7.3 Baskalkyl lör primärkommunal konsumtion 1990-2025
1988 priserårs

ÅrligMiljarder förändringprocentuell
kronor
1990 l990- 1995- 2000- 2010-

1995 2000 2010 2025

Barnomsorg 27,3 4,8 0,6 -0,4 0,2
Aldreomsorg 20,2 2,1 1,4 1,0 0,6
Utbildning 42,1 0,2 0,6 0,2 -0,2
Ovrigt 45,7 1,4 1,0 0,4 0,2
Total konsumtion 135,3 1,9 0 8 0,3 O2

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

Tillväxten första hälftenunder 1990-talet framförväntas alltägaav rum
barnomsorgen. Enligtinom riksdagsbeslutet fullskall behovstäckning

i förskoleåldembland barnen 1991. Enligtuppnås baskalkylen skulle detta
kräva konsumtionen barnomsorg ökar både 1990 och 1991 medatt av

%. utveckling14- 15 En sådan bedöms dock svår realisera eftersom detatt
föreliggerredan personalbrist. Kommunförbundetbetydande har där-nu

för utarbetat alternativ kalkyl i vilken fulläven behovstäckning antasen
uppfylld först 1995. barnomsorgensDå konsumtionstillväxt i1990vara
alternativ 8%detta beräknas öka med krävs det årlignågot störreen

ökning drygt 6% efterföljandeunder de åren 1991-1995 enligt bas-än
kalkylen närmare %.5 Knappt 1,5 procentenheter ökningdenna berorav
på antalet barn ökar perioden.underatt

hälftenUnder andra 1990-talet sjunker konsumtionsök-baskalkylensav
ning för barnomsorg till i genomsnitt %0,6 Under periodenår. 2000per -

konsumtionen2010 beräknas barnomsorg minska 0,4%med år ochav per
under 2010-2025 0,2%öka med år.per

Omstruktureringen äldreomsorgeninom allt vård i hemmetmot mer
fler ioch allt gamla de högsta åldrarna beräknas medföra årligpersoner en

konsumtionsökning inom äldreomsorgen i genomsnitt 2,1%på 1990-
1,4%1995 och på 1995-2000. Efter sekelskiftet beräknas konsumtionen

1,0% 2000-2010öka med och 0,6% 2010-2025.med Denna kalkyl
från oförändratutgår förhuvudmannaskap äldreomsorgen.

utbildningen vidInom sidan socialvården det andraär storasom av-
huvudområdet i primärkommunaladen konsumtionen beräknas-

ielevunderlaget fr.o.m.grundskolan öka 1992, medan antalet elever i
gymnasieskolan sjunker. Konsumtionsvolymen inom utbildningen beräk-

periodenunder 1990-1995 öka 0,2 %med år. Under andranas per
hälften 1990-talet stiger årligaden ökningstakten till % för0,6 sedanattav

framåter till 2010 bli negativoch under 2010-2025.avta
Till övriga utgifter har Svenska kommunförbundet lagt merkostnaden

miljökravökade miljard i genomsnittl kr. under åren 1990-p.g.a. om ca
1995. Därefter denna komma ytterligare. Eftersattökaantas post att
underhåll främst fastigheter, och vägar har beräknatsgatorav ge en mer-
kostnad under perioden 1990-1995 ipå genomsnitt 2 miljarder kr.ca per
år.
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Totalt i Kommunförbundetsberäknas bilaga primärkommunaladen
konsumtionen enligt baskalkylen öka 1,4°/omed år 1990-2000 ochper
med 0,2 år 2000-2025. Den höga ökningstakten för 1990-talet berorper
framför allt på utbyggnadsprogrammet för barnomsorgen.

Efterfrågan vård ökarpå

Den landstingskommunala verksamheten domineras hälso- och sjuk-av
för 80%vården, landstingens konsumtion. Hälso- ochsom svarar av

sjukvårdens omfattning inriktningoch inte detaljbe-medstyrs statenav
stämmelser i omfattning den primärkommunala barn-t.ex.samma som

i landstingeneller skolan. Det stadgas stället skall ombesörjaattomsorgen
för befolkningen.god vård helaen
reformer iBeslutade stil bamomsorgens förmed utbyggnad saknas

landstingen. Därför långtidsutredningensutgår från befolknings-baskalkyl
utvecklingen. Det enda undantaget psykiskt utvecklings-är omsorger om

landstingenstörda, där ålagt utveckla förverksamheten destaten att att
psykiskt utvecklingsstörda integrerasskall kunna i samhället. Konsumtio-

i denna verksamhet därför i 3%baskalkylen öka med årligennen anges
1990-2000 1°/oårligenoch med 2000-2025.

sjukvården framskrivningenFör hälso- och har gjorts hjälpmed av
vårddagar i sluten respektive iantalet vård besök i olikaöppen vård de

Beräkningarnaåldersgruppema. bygger oförändratpå antal vårddagar och
i olikabesök de áldersgruppema.

Kalkylen i den delen visar vid oföränd-övre tabell 7.4. Den attanges av
vårdkonsumtion invånarerad skulle den landstingskommunala kon-per

sumtionen %behöva öka med år 1990-2000 och 0,5 °/o1 med årca per per
perioden framunder till 2025.år

Tabell 7.4 för landstingskommunalBaskalkyl konsumtion 1990-2025
ÅrligMiljarder volymforändringprocentuell

kronor
1988 1990- 2000-1995- 2010-

1995 2000 2010 2025

med hän-Framskrivning
enbart till befolk-syn

ningsutvecklingen
Hälso- och sjukvård 74,4 1,2 0,9 0,4 0,6
Korttidssjukvård 27,6 0,8 0,5 0,3 0,7
Långtidssjukvård 17,0 2,2 1,3 0,5 0,7
Psykiatrisk 6,4 0,8 0,5vård 0,3 0,6
Öppen 23,4 0,4 0,3vård 0,2 0,2

konsumtion 92,8Total 1,2 0,9 0,4 0,6

Framskrivning med
hänsyn till medicinsk-
teknisk utveckling
Hälso- och sjukvård 74,4 2,0 1,6 1,3 2,0

psykisktOmsorgerom
utvecklingsstörda 8,2 3,0 3,0 1,0 1,0
Utbildning 0,5och kultur 4,5 0,7 0,7 1,0
Ovrig verksamhet 5,7 1,7 1,4 1,61,1
Total konsumtion 92,8 9 6 2 81 1 1 1

Källa: Landstingsförbundet 1990, Landsting för välfärd, bilaga till Långtidsut-14
redningen 1990.



154

Landstingsför-Landstingsförbundetgjortsbedömningar1 de avsom
efterfrågan påtagits till den ökadehänsynhar därutöverbundet,l990
utvecklingen.medicinsk-tekniskaföljer denenligt förbundetvård avsom

behandlamöjligtbl.a.utvecklingen detmedicinsk-tekniska gör attDen
75 år ochökade åldersgruppeni T.ex.åldrarna.högreallt upppersoner
till 33%.från 2619851979 ochkortidsvården mellansin andeläldre av

bl.a.möjligheterföruttryck bättreandelsökning attDenna tas ettsom
därför velat belysaLandstingsförbundet hargamlaäven personer.operera

korttidssjukvårdensförbetydelseutvecklingensmedicinsk-tekniskaden
resursbehov.

utveck-medicinsk-tekniskadenkalkylerLandstingsförbundetsI antas
invånare ökarkorttidssjukvårdkonsumtionentilllingen leda att perav

nämndaMed den65 år.änför ärl°/0 årmed yngrepersoner somper
förökning ål-motsvarandegrund1979-1985utvecklingen antassom

°/o.äldre 4,075 år ochför debli 2,5% och är65-74 årdersgruppen som
ringa inberäkningar förtvåutgångspunkt görssiffror attMed dessa som

alternativ.rimligtett
varjelikakonsumtionsökningenalternativet storförstaI det antas vara

det andratal. 1i absoluta1989, räknatkalkylperiodenunderår som
ivarje räknatår,bli likatillskottet procent.alternativet stonantas

konsumtionens årligalandstingskommunalahöjerberäkning denDenna
fram-befolkningsmässigaenligtfrån 1°/0 den1990-2000ökningstakt ca

delen,7.4, nedrei tabellFörändringstalenl,5-2%.tillskrivningen avser
beräkningssätten.alternativagenomsnittet de tvåav

Utredningens kalkyler7.5

Ökningen upphört underutgifternas andel BNP haroffentligade avav
ochSamtidigt har skatternasi nedgång.förbytts1980-talet och en svag

Sektornsstigit under de åren.någotavgiftemas andel BNP senasteav
3,7 °/0förbättrats från underskott pådärmedharfinansiella sparande ett av

Ändå möjligt fortsättavarit3,5% 1988. har dettill överskott påBNP ett
viktigaför områden.flera samhälletreformarbetet på

till viss del harutvecklingdennaSamtidigt konstateramåste attman
förväntas bli bestående. Detinteförhållanden kanmöjliggjorts somav

offentligt anställdasför med deräknagodafinns attargument attt.ex.
ilönerna nä-öka i taktkommer1990-taletlöner under att somsamma

investeringaroffentliga kanför vissatalar ocksåringslivet. Mycket att
allra årenunder deTill detta kommerframöver.Öka senastebehöva en

hushållen.transfereringar tilli vissautgiftsökningstaktmycket snabb
situationfinansiellakommunala sektorns1980-talet denbörjanI varav

förbrukade ochemellertid finansielladestark. Nu ärmycket reserverna
utsträckningi väsentligt änstörretvingas därigenomkommunerna att

Samtidigtefter inkomsterna. utsättsutgifternaför varjetidigare år anpassa
flera finnshålldet påför starkt tryckbefintligade attett genomresurserna

förfogataldrigemellertidharkommunala sektorneftersatta behov. Den



155

därför finnas föri dag. Utrymme bör omprövaöver större än attresurser
befintligaanvändningen de resurserna.av

offentligaredovisas utredningens bedömningar deavsnittl detta av
för framtida offentliga2000. kon-utgifterna fram till år Prognosen den

Transfere-från redovisade baskalkylema.sumtionen i hög grad deutgår
oförändratskrivits fram antaganderingarna i huvudsak underhar ettom

regelsystem.
bedömningar redovisasförtjänas byggerunderstrykas deDet att att som

viktigasteförutsättningar, den balanseradolika ärpå många envarav
i % 1990-utveckling årlig tillväxt BNP på drygt 2 underekonomisk med en

framgår offentli-redovisas i kapitel 8 dende beräkningartalet. Av attsom
perspektiv 2000 sigutgiftsutvecklingen i bortom årlängre terett merga

demografiska utvecklingen. Också itill följdoroande bl.a. den ettav
offentligaproblemen deperspektiv fram till år 1995 medkortare ser--

i förstakapitel beror hand påutgifterna finansema Detoch värre ut, se
allmänekonomisk utveckling trolig under de närmasteärsämreatt en

åren.

Ojfentlig konsumtion

konsumtionen enligt baskalkylenvisat statligaGenomgången har denatt
nivåi oförändradgjorts ligga påtillägg skulleoch med de settstortensom

ökningtaktvisar påsekelskiftet. baskalkylenfram till För kommunerna en
förstaökningar under den halvangenomsnitt % medi 1,2 år större avper

konsumtionenoffentliga öka medskulle denl990-talet. Sammantaget
%0,9 år.per

för vilkaförsta användas bedömakan i handBaskalkylema att resurs-
förutsättningen oföränd-följer fattade beslut ochredankrav av omavsom

mindre lämpadambitionsnivå invånare. Baskalkylen dockärrad somper
tillframtida utvecklingen. hänsynförutse den Ingeninstrument tasatt

omfattande. Vi-erfarenhetsmässigt mycketframtida beslut kan varasom
mekaniskt fram tillverksamheter hänsynskrivs utgångslägetsdare utan

i fall kostnadssänkande.omstruktureringar vilka bästa kantänkbara vara
betydligtför blir vadfinns risk resurskraven större änDet att somen

för offentlig konsumtion.långtidsutredningens baskalkylindikerats av
efterfrågani ökadLandstingsförbundet sin kalkyl hävdatBl.a. har att en

utvecklingen.medicinsk-tekniska Dettatrolig till följd denpå vård är av
offentliga konsumtionensför förtalar denoch andra krav att en prognos

bliökningstakt borde något högre.
ekonomins framtida tillväxtbedömningarnaSamtidigt visar att ut-av

inteoffentliga konsumtionenför begränsatöka den ärrymmet att om man
försämrattransfereringamahöja minska ellervill skatterna, acceptera ett

iåterhållsam tillväxt denoffentligt finansiellt sparande. För mycketen
innevarande allra årenoffentliga konsumtionen under år och de närmaste

igod tillväxtsituationen på arbetsmarknaden. Behovettalar också enav
l990-talet.ekonomins delar kvarstår också underkonkurrensutsatta

offentli-denövervägandenMot bakgrund sådana görs attprognosenav
1990-2000.l/2°/0konsumtionen öka med årkommer latt ca perga
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enligtprocentenhet högre änligger drygt halvårliga ökningstaktDenna en
baskalkylerna.

förävensärskilt kalkylennämnaDet kan värt utrymmeattatt gervara
fallriksdagsbeslutet. I dettai enlighet medutbyggnadbamomsorgens -

förblir dockl99lbehovstäckning uppnåsfull skall utrymmetdå -
1990 ochbåde underverksamheterkommunalaandrautbyggnaden av
det dockföljande åren börUnder deutomordentligt begränsat.1991

verksamheter.angelägnautbyggnaderför begränsadefinnas utrymme av
Önskemålen understrykerbetydligt Dettasäkerhet större.dock medär

hushållning medgodförnyelse ochbehovet resurserna.enav

Ofentliga investeringar

till områdeninvesteringarna hör deoffentligaavsnitt visades de7.2l att
gäller dettasärskilt hög grad1980-talet. lundervuxit långsammastsom
förtrañkvolymen talar väg-ökadegatuinvesteringarna. Den attochväg-

Till dettabrytas.negativa trend kan kommagatuinvesteringamasoch att
satsningar på kollek-följa ökadekaninvesteringsbehovkommer de som av

tivtrafiken.
i baskalky-utvecklingdenpå grundkanFör staten som angesavman -

investeringsnivå. kan dockoförändrad Maniräkna medlen stort sett-
investeringsbehovobetydliga kanintemöjlighetenifråninte bortse att

miljöåtgärder.för olikauppkomma ex.
redovi-investeringaraffársverk och desstidigareStatens Järnvägar var

Efter omorganisationen arbe-transportsektor.därför i näringslivetssades
redovisasinvesteringarmyndighet och dessstatligbanverkettar ensom

investeringar. Banverketsmyndighetersandradärför tillsammans medhär
inves-omfattar betydandeför 1990-taletnyinvesteringsprogramförslag till

förslag.till Mantagit ställning dessainteRegeringen harteringar. ännu
höjningförvänta signäringspolitiska skälmiljö- ochdock bl.kan enav a.

till alla delarinte självklart deninvesteringsnivån det äräven attomav
13. Sammantagetkapitel 12 ochbudget,finansierasskall över statens se

genomsnitt 3%1990-2000 med iinvesteringarna ökastatligadebedöms
år.per

förkommunförbundetSvenskarefererade baskalkylsin tidigarel anger
vissa ökning-investeringsvolym, medoförändradi1990-talet settstorten

den andramöjlig mindre nedgång underåren ochdeunder närmaste enar
för-alltsånyinvesteringar bedömsdecenniet. Behovethälften varaavav

enligtverksamhetsområdendehållandevis beror pålågt. Det att som
äldreservice inteochbarnomsorgförutsätts ökabaskalkylen mest --

reinves-behovetberäknasinvesteringar. Däremotmedför några större av
1960-talengjorda 1950- ochinvesteringar påi takt medteringar öka att

kraftigtsärskiltinvesteringar ökadeförnyas. Kommunernasbehöver un-
decennier.justder dessa

verksam-myndigheternasoffentligadekapitel behandlas endastl detta
redovi-investeringaroffentligt ägda bolagsaffärsverks ochOffentligahet.

investe-härfinns skäl nämnadock ävennäringslivet. Det attunder attsas
och avlopp,anläggningarkommunaltekniskairingsbehovet vattens. -

öka.avfallshantering väntasfjärrvärmeverkochel-, samtgas- -
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Enligt Kommunförbundets bilaga till långtidsutredningen Svenska
kommunförbundet, 1990 inom miljöinvestering-krävs och avloppvatten

i miljonerstorleksordningen 400 kr. år under hela l990-talet. Påar per
försurning och förgrund grundvattentäkter kommer kostnadernayt-av av

dricksvattenförsörjningen öka. Vissa delar avloppsnäten behöveratt av
bytas för dag- och avloppsvatten. Föreslagna krav påut att separera

kväveutsläpp medför omfattande investeringarreducerade i reningsver-
ken.

sin baskalkyl Landstingsförbundet investeringarnaI kommerantar att
konsumtionsvolymen.utvecklas i takt fallI så skulleatt samma som

investeringar l/2°/0landstingens öka med 1990-2000.år Detlca per
förutsätts för landstingenvad krävs kunnaskall klara deattvara som

ersättningsinvesteringar blir nödvändiga.underhålls- och som
innebär bedömningar förTotalt dessa den nedåtriktade trendenatt

Ökningamaoffentliga investeringar bryts. till %beräknas l/2 år.lca per

Ofentliga transfereringar

Ungefär 40% de offentliga transfereringarna socialförsäkringen,av avser
pensioner, sjukföräkring,dvs. arbetsskadeersättning, föräldrapenning
Utvecklingen transfereringardessa har beräknats riksförsäk-m. m. av av

ringsverket. Beräkningarna frånutgår gällande regelsystem och frånnu
beslutade förändringar. övriga förutsättningarna befolknings-redan De -

utveckling, inkomster till långtidsutredningenshar kal-anpassatsosv. -
kyler.

Beräkningarna visar ATP-utgiftema fortsätter iöka realaatt att termer
l990-talet, utgifterna för folkpensionerunder hela medan beräknasm. m.

ligga realt oförändrade.
sjukförsäkringensBeräkningen utgifter har baserats på antagandetav

oförändrade sjuktal i olika åldersgrupper. På punkt har dock utred-om en
ningen avvikit från riksförsäkringsverkets Det gäller arbetsskade-prognos.
försäkringen framskrivning försäkringsfallendär verkets bedömtsav ge en
orealistiskt utgiftsutveckling tillsammanshög arbetsskadoma mednär ses

övriga sjukförsäkringen. för arbetsskadeförsäkringenden Kostnaden har
därför 8%bedömts öka med drygt perioden 1990-år under 1995,per

fasta föri priser, därefter oförändrat.räknat realtatt vara
transfereringar skrivits fram schablonmässigtResterande har på ett mer

antagits iDen delen dessa har öka takt med isätt. större BNP löpandeav
priser, barnbidrag, studiebidragmedan del andra, bl.a. och bostadsbi-en

antagitsdrag, realt oförändrade. utvidgade föräldraförsäkringenDenvara
medföra för föräldrapenningenkostnaden omkringbedömes ökar medatt

4% i fasta priser för därefterår under perioden l990- 1995 följaattper
reallöneutvecklingen.den antagna

framskrivningarna visas iResultatet tabell 7.5. Med de antagandenav
transfereringamagjorts kan minskakomma andel BNPattsom som av

under l990-talet helhet.som
Det kan påminna transfereringamavärt till hushållenatt attvara om

betydligtökat snabbare offentliga konsumtionenän den l980-talet.under
Uppenbarligen utveckling riskerdenna skattetrycket skallrymmer om

oförändrathållas eller sänkas.
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Tabell 7.5 Den konsolideradeoffentliga sektorns inkomster utgifter 1980-2000och
Procent BNPav

1980 1988 1990 2000

Inkomster 57,9 63,4 65,9 63,0
Skatter 35,1 40,8 41,9 41,3

Direkta skatter 21,6 24,4 24,2 23,5
Indirekta skatter 13,5 16,4 17,7 17,8

Socialförsäkringsavgifter 13,814,1 14,8 15,0
Ränteinkomster 4,5 4,6 5,1 2,5
Ovriga inkomster 4,2 4,2 4,2 4,1
Utgifter 62,0 59,9 62,2 57,7
Transfereringar 24,5 26,0 26,7 25,4

Hushåll 18,5 20,4 20,7 20,3
transfereringarOvriga 6,0 5,6 6,0 5,1

Ränteutgifter 4,1 5,6 5,3 1,4
Konsumtion 29,1 26,0 27,3 28,3
Investeringar 4,2 2,4 2,8 2,6
Finansiellt sparande 4,0 3,5 3,7 5,2-
Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

utgiftsökningen varit snabb. dethar mycket AttSärskilt under årsenare
för offentliga finanserna och hotproblem debetydandeär ett motett

framgår kapiteloförändrat skattetryck bl.hållasträvandena att ett a. av

Sammanfattning och slutsatser7.6

Ökningen under 1980-offentliga utgiftemas andel BNP upphördei de av
tillutveckling förklaras deli nedgång. Dennatalet och vändes enen svag
offentligai offentliga konsumtionen. Detillväxt denlångsammareav en

utvecklas i takti till 1970-talet kunnattransfereringama ocksåhar motsats
industristödettill följd harekonomiska tillväxten, bl.a.med den attav

i offentligavolymmässig nedgång deTill kommerskurits ned. det en
investeringarna.

1/2%konsumtionenstatliga öka medbedöms den1990-taletUnder ca
volymökning-konsumtionen bedömsi kommunalavolym. För denårper

decenniets förstatillväxttakt underbli 2% år, med snabbareper encaen
framförsektorn beror alltökningen i den kommunalahälft. snabbareDen

efterfrågan sjukvårdensutbyggnad och ökad påpå barnomsorgens resur-
ser.

investeringar tidigare nedåtriktadeförutses denoffentligaFör tren-att
finns anledning räkna med ökadedetrad områdenbryts. Påden atten

olika miljöåtgär-underhållsinvesteringar. Vidare väntasersättnings- och
investeringar.kräva ökadetransportsektornder och

offentligainga åtaganden kan deförutsättning görsUnder trans-att nya
1988 2000. Samma utveck-minska mellan ochandel BNPfereringamas av

offentliga utgiftemas andel BNP.för totalalingsbild förutses de av
ekonomiskförutsättningen balanseradBedömningarna bygger på om en

Om tillväx-2% BNP-tillväxt under 1990-talet.årligutveckling med drygt
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offentligablir försämras snabbt finanser, vilketlägre den sektornsten
kapitel för femårsperi-framgår 9 där kalkyler den närmastepresenterasav

oden.
bakgrund med till sannolikt kommerMot denna och hänsyn detatt att

standardförbättringarutbyggnader och in-ställas krav på utöver de som
långtidsutredningens effektiviseringi kalkyler behovet ochärryms av

förnyelse offentligaden verksamheten betydande.av
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8 Sparandet

8.1 Inledning

Sparandet är starkt beroende den allmänekonomiska utvecklingen ochav
därförkan i likhet med produktivitets- och arbetskraftstillväxtenex.-

egentligen diskuterasbara i anslutning till samlad bedömning denen av-
ekonomiska utvecklingen. Sådana bedömningar redovisas i kapitel 9 och

Ändå10. har det motiverat i detta kapitel föra liteansetts att en mer
utförlig diskussion vissa aspekter på sparandet, viktiga förärom attsom
bedöma framtidaden utvecklingen i den svenska ekonomin.

Efter principiell diskussion lands sparbehov i kapitletsett andraen om
avsnitt, avsnittägnas 8.3 åt diskutera den demografiskaatt utvecklingens
inverkan på sparandet inkomstfördelningenoch mellan generationer. I
detta sammanhang belyses också några olika aspekter på pensionssyste-

offentligaDen sektorn behandlas i de två följandemet. avsnitten. avsnittI
8.4 redovisas beräkningar offentligade utgifterna fram till år 2025. Motav
denna bakgrund diskuteras framtidadet offentliga sparandet i avsnitt 8.5.
Avsnitt 8.6 behandlar privataden sektorns sparande. En slutsats dis-av
kussionen sparandet i olika sektorer är det totala sparandet kanattom
komma bli alltför lågt under 1990-talet.att Det är utgångspunkten för
avsnitt 8.7 där pensionssystemet diskuteras. Slutligen redovisas några
slutsatser rörande i framtiden.sparandet

8.2 principiell diskussionEn

Det oftahävdas isparandet den svenska ekonomin föratt är lågt. Vad som
med sådant påstående ifrånär långt alltid klart. Oftaett inteär helleravses

orsakerna till det låga sparandet klarlagda. Det emellertidärsenare en
förutsättning för effektiva ekonomisk-politiska åtgärder.

Sparande handlar i grund och botten sätta för framti-attom av resurser
den. Detta kan ske antingen i form finansiella eller tillgångar.reala Medav
de maskiner, industribyggnader eller privatfastigheter.t.ex.senare avses

för påverkaArgument sparandetatt

I förenklad värld där alla enskilda individer fattar rationella sparbe-en
slut företagenoch vinstmaximerar, kan härleda lands optimalaettman
sparande individeröver alla och företag.att Sett övergenom summera

6 10-0264
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inkomster.sinaindividerna konsumera änintetiden kommer att mer
avkastningen påinvestera så längeockså barakommerFöretagen att

emellertidverkligheten kanöverstiger kapitalkostnaden. Iinvesteringarna
flerafrån optimala skäl.avvika detsparandet av

statligaeffekter ellerotillräcklig konkurrens,Till följd externat.ex.av
frånavvika deinvesteringsbeslutensparande ochinterventioner kan som

effektivi-finnasmarknadsekonomi. Det kan dåiuppkommaskulle en ren
totalaekonomisk-politiska åtgärder påverka detför medatttetsargument

ekonomi.isparandet en
finansiellt ochsparandemissgynnarnuvarande skattesystemetDet gyn-

därför ärlågt bl.a. detfinansiella sparandet ärskuldsättning. Det attnar
kapital.belånaffördelaktigtekonomiskt ägaatt

offentligaDepåverkar också sparandet.Socialförsäkringssystemet pen-
så konstrueradeexempel. De äranvändaskan attsionssystemen ettsom

pensionsavgifterfinansieras medhuvudsakligenpensionsutbetalningama
förvärvsarbetandebetalas in denparallelltskattemedeloch genera-avsom

pensionssparandeprivatinte lågttionen. Därmed kompenseras ett av
offentlig regi.isparandehögre

fördelningenavseendefördelningsargumentfinnasocksåDet kan -
ekonomisk-politiskasparandet medför påverkagenerationermellan att-

finnssparande detför högtbättreFörutsättningarna ärmedel. ett om
sigfinns anledning väntaålder. Om detförvärvsarbetande atti attmånga

sparandetocksåkommande år börunderförsörjningsbördan ökar vara
stort.

Å relativtvarit godefterkrigstidennormala undersidan har detandra en
kommandehävdafallet kanOm detekonomisk tillväxt. är att genera-man

lever idagrimligt deDärför intedetfår bättre. ärtioner det attändå som
produceratfrån deavstå detskall

för påverkaszabiliseringspolitiska attfinnas argumentSlutligen kan det
1930-taletpåKeynesutveckladesteoribildningI densparandet. avsom

investeringarsparande ochavvikelse mellanjusti själva verketdet envar
inves-sparandet större änOmdepressionen.förklarade den stora varsom

för låg skulleekonomin därmedefterfrågan itotalaoch denteringarna var
ekonomin skulleefterfrågan föroch påin späträda attstatsmakterna

sysselsättning.fulluppnåkunna
alltförbliskulle kunnasparandettänkbartdetärmotsvarande sättPå att

höjer detpolitikåtstramandebehövssituationsådanI somlågt. enen
sparandet.totala

20 åren.deunderifrågasättsstarkt senasteteorin harkeynesianskaDen
ekonominsfundamentalistiskafrån attdevarieratharArgumenten mer -

ifrågasätta detillsig självaåtkrafter lämnas attbörsjälvläkande -
utförligstabiliseringspolitik. Enbedrivamöjligheternapraktiska meratt
bedrivaförknippade medär attproblemdedeldiskussion somavenav

kapitelfinns istabiliseringspolitik

Lindbeck. I970Se A problemÄr byzesbalansenunderskott i ettdiskussionför vadomen
frågaskrivits i denna ekonomi. lSverige slutensom förtshittillsDiskussionen har envoreomsomtidigare Iångtidsutred-i ekonomiidag så öppenSverigefallet. ärallsintedettaverkligheten är enningar.
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svenskarnas sparande i praktiken inomkan ske både utomlands ochatt
landets gränser.

definitionsmässigtBytesbalansen lika finansiellamed landsär ett spa-
irande. underskott bytesbalansen betyder investeringarna översti-Ett att

i ekonomin. antingensparandet Det kan bero höga investeringarpåger
eller i sin förklaraslågt sparande. Det kan högett tursenare av en
konsumtion. Uppenbart vidär analys bytesbalansen måsteatt man en av

åtskillnad fallmellan där underskottet primärt följdgöra högaär en av
investeringar och det konsumtionsuppgång medförtnär är en som nega-
tiva bytesbalanssaldon.

Ett med goda investeringsmöjligheter tillland tenderar dra sigatt ut-
kapital, eftersom erbjudaländskt landet kan relativt avkastninghögsetten

investeringar. till långsiktigt kapitalinflöde,på Det upphov vilketettger
resulterar i imotsvarande underskott bytesbalansen. l ekono-öppenett en
mi investeringar därför finansieraskan lägremed realränta vadänen som

varit fallet i ekonomi.hade sluten sluten ekonomi iI hade realräntanen en
stigit investeringskostnaden blivitstället och högre. del potentiel-En deav

investeringarna hade i fall aldrig kommit tillså stånd. Tillgången till en
internationell kapitalmarknad möjligtgör det således högreuppnåatt en
välfärd.

investeringarna iSå länge landet likaär större-eller denstora som
upplåning finnssker det normalt inte skäl orolig för under-attsom vara

i från investeringarskott bytesbalansen. Intäkterna de bör kunnagörssom
täcka de underskott Men det går naturligtvis inte bortseattsom genereras.
ifrån framtidade återbetalningsmöjlighetema kan ha överskattats.att
Investeringsbesluten fattatskan ha felaktiga premisser till följdpåt.ex. av

utformning.skattesystemets
situationenAnnorlunda bytesbalansunderskotten följdär ärom en av

konsumtionen inom landet hög. Så fallet varit i Sverigeär har underatt
femtondelen de åren. Underskotten har varit tydligastörre dåsenasteav

alltförtecken varitpå sparandet lågt.att

Politik för högre sparande

förin höja tillInnan åtgärder sätts sparandet bör ha kartlagt skälenatt man
"sparandebristen". effektivastGenerellt det ändra politikenär såsett att

störningarna försvinner.att
reformera kapitelske skattesystemet se 5 ellerDet kan attt.ex. genom

förändra pensionssystemet i riktning premiereservsy-mot ettattgenom
finnsSamtidigt det flera andra viktiga motivdet uppenbartär attstem.

pensionssy-påverka utformningen skatte- ochpåverkat och börsom av
för sparandet.konsekvensernaänstemet

alternativEtt söka kompensera det låga privataär sparandet medatt ett
offentligt självklarthögre sparande. Det dock bara meningsfulltär - -

offentliga inte tilldet högre leder motsvarande fall i detom
privata sparandet.

för offentligainte givet privataDet går det och sparandetatt ta att
finnsutvecklas oberoende varandra. Tvärtom det många skäl att antaav

ömsesidig påverkan mellan de två sektorernas sparande. Den kanskeen
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offentliga sektornsdelen denkopplingen störredirekta är attmest av
utgifterdessavgifter delochskatter ochinkomster utgörs att stor avenav
avgifterprivata Skatter,transfereringar till sektorn.dendirektautgörs av

privata disponibla inkomsterna, ärtransfereringar påverkar deoch som en
privata sparandet.detbestämmerfaktorerde somav

utvecklingen och sparandetdemografiska8.3 Den

befolkningsutvecklingenpåverkasSparandet av
inkomstfördelningenförflera betydelseekonomi har på sättiSparandet en

från tidigaregeneration kanIndivider i ärvagenerationer.mellan en
isparandeoffentliga sektornspåverkar dengenerationer. Dessutom en

i sininnebärframtida skattetrycket. Detviss tidpunkt det tur att utrymmet
framtiden påverkas.ikonsumtionför privat

själva förindividernaoffentlig sektorlitenekonomi medI svararenen
sin yrkesverk-sina liv. Underinkomstomfördelningen undermerparten av

vill konsumerainkomsterna deandelvälja hurtid dekan stor avsamma
sedan levabesparingar kan devill Dessamycket dehuroch av somspara.

velatinte ellerkunnatnaturligtvis kan depensionärer. Men sparasom
köpkraftOmfördelningenförsörjningen.medfå problemtillräckligt då av

viai huvudsak deekonomi slagi dettagenerationer skermellan aven
finansiella marknaderna.

i stället ske med skat-omfördelningenoffentlig sektor kanMed storen
möjligt tänka sigsubventioner. Det är atttransfereringar och attt.o.m.ter,

köpkraft mellanOmfördelningensparande behövs.privatinget genera-av
offentliga sektorn.viaske denhelt kunnationer skulle

isvängningar skat-medföraförändringar kan dockDemografiska stora
jämn standardförsöker upprätthållaoffentliga sektorndentetrycket enom

ledautgiftsbehov kan dåochi skatteunderlagsvängningartiden.över
relativtfår bäraandrablir vinnare ochårskullar sett storvissatill att enatt

börda.
ekonomin den k.i ärsparandetförklaring till storleken påvanligEn s.

bygger på1989:11. DenSpardelegationen, SOU tan-livscykelhypotesen
sina liv. Dekonsumtion jämntsin överfördelaindivider önskarken att

tillbaka skulder deför betaladelsåryrkesverksammaunder attspar
ålderdomen.försörjningen underådragit sig, delstidigare trygga

föränd-ochekonomiska tillväxtendeninnebärLivscykelhypotesen att
för privataroll detspelaråldersstrukturbefolkningensi storringar en

teorinenligtbefolkningstillväxt kanutveckling. Enbartsparandets enge
andelen yrkes-tillbefolkningstillväxten lederOm attsparandet.effekt på

förväntabefolkningen, kantotalatill deni förhållandeaktiva växer man
dessutominkomsternaekonomin Omi ökar.sparandettotalasig detatt

generationselfekt.förstärks dennatidenöverväxer
minskaförväntasförsörjningsbördan kanframgickkapitel 6 attAv

iDärefter beräknas dendecenniet.successivt under det närmaste vara
för sedan öka2000-taletförsta åren påunder de attoförändradsettstort

2010-2025perioden2010. Underomkring årnivå igendagensoch nå
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beräknas försörjningsbördan öka kontinuerligt för år 2025att vara om-
kring 4% större idag.än Den demografiska utvecklingen i Sverige talar
därmed för ökat nettosparande på l990-talet.ett

Befolkningsutvecklingens betydelse för sparandets inkomstemasoch
fördelning mellan generationer kan belysas hjälpmed dynamiskav en
allmän jämviktsmodell Auerbach 1987.och Kotlikoff, l denna modell
har individernas sparande bestämts enligt livscykelhypotesen. Därutöver
beaktas derasäven önskan lämna Vidare individernaatt haantasarv.
rationella förväntningar, vilket i modellen innebär de fullständigharatt
kännedom framtida priser inkomster.och Befolkningens åldersfördel-om
ning den redovisatsär i kapitelsom

Åldersfordelningen, löneutvecklingen individernasunder livstid och de
offentliga ålderspensionernas storlek blir i faktorermodellen de avgörsom
hur besparingar hushållssektorn byggerstora upp.

Generellt blir inettosparandet modellen högt isett land därett unga
yrkesaktiva människor utgör andel och lågt andelen äldrestor ären om
hög. viss åldersfördelningFör i ekonomin blir sparandet högre högreen
räntan är.

Ju omfattande offentligade ålderspensionema är desto lägre blirmer
nettosparandet i ekonomin. Det beror individernaspå sparandeatt egna
infor ålderdomen minskar offentligade pensionema höjs. Något kom-om

offentligtpenserande sparande kommer inte till stånd offentligadetnär
pensionssystemet fordelningskaraktär.är av

Under de kommande 10 åren bör den demografiska utvecklingen enligt
simuleringarna leda till ökat sparande, diagram 8.1. Befolknings-ett se

Diagram 8.1 Ekonomins nettosparkvot 1970-2040

Procent disponibel nutionalinkomstav

2Modellen, antagandena
och simuleringsresultaten

utförligtpresenteras1970 1980 mer1990 2000 2010 2020 2030 2040 i bilaga till Långtidsut-l
Källas Finansdepartementet redningen 1990Finans-l990, Metoder, modeller och beräkningar, bilaga tilllLångtidsutredmngen departementet,1990. 1990.
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befolkningen underandelstörrenämligen såförskjuts attstrukturen aven
normalt har deni ålder dåsig denbefinnaperiod kommer att mandenna

sparbenägenheten.högsta
befolkningen,yrkesaktiva delenemellertid denminskarEfter 2010år av

:ärre.relativtblirsparbenägenheten settden högstahardedvs. som
Tillpensionärer växerandelenförsörjningsbördan närSamtidigt ökar

avgifts-växandekraftigt.höjas DetATP-avgiftemabehöverföljd dettaav
generationernayrkesaktivaför deinkomsternamedför ocksåtrycket att

minskar.sparandetblireffektensammanlagda attDenpressas.
för ökatförutsättningarnaemellertid ettkommersmåningom sparan-Så

yrkesaktivas andelåterigen de2025 ökarOmkring årförbättras. avde att
något.avgiftstrycketmöjligt sänkablir ocksådåbefolkningen. attDet

mellan generationerinkomstfördelningenochSparandet

demografiskadenfaktorerandra änmångapåverkasSparandet kan av
ochSkattereglerekonomin,itillväxtenexempelvisutvecklingen, pen-av

pensionssystemetsanalyserasavsnittutformning. I dettasionssystemets
inkomstfördelningendärmed påekonomin ochisparandetinverkan på

generationer.mellan
pensions-svenskadetförändring1960 innebarATP-reformen stor aven

AP-fondenskraftigt underföllförsäkringssparandeHushållenssystemet.
företagens och hus-Därefter föll både1964.1960-introduktionsperiod

tolkatshar1965-1969. Dettadrastisktbruttosparande som enhållens
1975. DetFinansdepartementet,ATPinförandetreaktion påförsenad av

idockkompenserades1960-talet stortundersparandetprivataminskade
byggdesAP-fondensparandeoffentligt närökat upp.ettsett av

inkomstom-medförtATP-reformenvisarstudierfinns att enDet som
harlivstidsinkomstenindividuellagenerationer. Denfördelning mellan

medelål-4% för deochmellan 2medökaberäknatsexempelvis som var
åring-40-45genomfördes. För dagensATP-reformenäldreeller närders

livstidsinkomsten be-däremotgenerationen harefterföljandeoch denar
Ståhlberg,ATP-reformen2%genomsnittimedminskaräknats p.g.a.

1989.
imotverkades dockgenerationermellaninkomstomfördelningDenna

1972 harSedan1960-talet.underAP-fonden byggdesviss mån att uppav
successivtBNPandelfinansiella sparandeAP-fondensemellertid avsom

fallit.
förändringarhurbelysaintressantkan detbakgrund attdennaMot vara

vilkenframtiden ochinettosparandetpåverkatänkaskani ATP-systemet
generationer.inkomstfördelningen mellanfördet harbetydelse

bort,i ATP-systemettaket atttasanalyseras ärförändringar attDe som
till följdexempelvistvå årmedyrkesaktiva tiden ökargenomsnittligaden

iersättningsgradeninförts ochharpensionsålderflexibel attatt merenav
sänks.pensionssystemet

hänsynmodellmakroekonomisk tarmedSimuleringarna görs somen
sparandeteffekter påtill deutvecklingen -ochdemografiska somtill den

offentligaiförändringar detillocksåtill. Hänsynupphov tasdenna ger
åldersmässigabefolkningensberoendedirekt sam-utgifterna är avsom
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Diagram 8.2 Ekonomins nettosparkvot

Procent disponibel notionolinkomstov

2000 v 2010 1 2020 v 2030 v E401990

Källa: Finansdepartementet 1990, Metoder, modeller och beräkningar, bilaga tilllLångtidsutredningen 1990.

mansättning och de avgifter förkrävs finansiera pensionsåtagan-attsom
dena.

diagramI 8.2 redovisas elfektema på ekonomins nettosparkvot attav
pensionsåldern höjs år 2000 med år och år 2010 medett ytterligare år.ett
En genomsnittligt högre pensionsålder minskar kostnaderna för pensioner
och ökar arbetskraften. möjliggörDet högre tillväxt capita. Pen-en per
sionsavgifterna kan enligt modellsimuleringama bli 4 procentenheterca
lägre med denna förändring i pensionsåldern, diagram 8.3. De lägrese
pensionsavgifterna innebär minskade inkomstöverföringar från tillyngre
äldre generationer. Eftersom de har högre sparbenägenhet, bliryngre en
konsekvensen det genomsnittligaatt sparandet i ekonomin ökar. Det
ökade hushållssparandet medför i sin hela ekonominstur att nettosparan-
de växer. Högre sparande och större arbetskraftsutbud innebär också att
kapitalbildningen ökar, vilket får positiva konsekvenser för reallöne-
utvecklingen.

Om ersättningsgraden i pensionssystemet sänks skulle det effekter påge
sparandet liknande de följer högre pensionsålder. Också i dettasom av en
fall blir behovet inkomstöverföringar till äldre generationer mindreav och
därmed stiger sparandet.

I diagram 8.2 och 8.3 redovisas också simulering där taket i ATP-en
bort. Taket innebärsystemet den pensionsgrundandetas inkomstenatt är

maximerad. Idag detär relativt liten andel befolkningenen av vars pen-
sioner begränsas på detta vis. l takt med reallönerna stiger kommeratt
dock allt större andel nå taket. Om taket bonatt kommer följdaktli-en tas
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folkpensionsavgifter8.3 ATP- ochDiagram

lönesummanProcent av

35

33 -

31

29 -

27

25 -

23 -

15 r V r V IV I u I 2020 2030 20402000 20101990

Källa: Finansdepartementet1990, beräkningar, bilagaMetoder, modeller och tilll
Lángtidsutredningen l990.

ATP-pensioner. medför i sin högrefler Dethögreallt tur attattgen
förstärks sparande-från yrkesaktiva. Därmed dendeavgifter måste tas ut

indemografiska utvecklingen några år påföljerminskning denavsom
ZOOO-talet.

finanspolitiken.Välfärdseüekter förändringar i pensionssystemetoch8.1Tabell av
referensalternativbestående dagenspensionssystemjämförtSkillnad medett av

procentenheterför olika generationer uttryckt ii välfärdsekvivalenterSkillnad

Högre LägreInget
ersättnings-pensions-takGene-
gradålderration

0.00.00.075- 0.0 0.00.0-65
0.0 0.0-50 0.0

-O.50.1 -0.425- 0.2-0.4l0 0.1- 1.20.1 -0.00
2.20.7-0.3lO
3.52.425 l- 5.0-3.5 4.150
5.64.975 -4.4

5.3 6.1100 -5.l
5.85.2125 -5.2
5.95.3150 -5.5

fångar kompensation ivälfärdsekvivalenter denSkillnaden medmättAnm.: termer
framtida arbetsinkoms-finansiella tillgångar och nuvärdettotalade avresurserav

ifrånför beredd avstå denrespektive generation skulle behövater attatt varasom
förändringen.aktuella

beräkningar, bilaga tillKälla: l990. Metoder, modeller och lFinansdepartementet
Lángtidsutmdningen 1990.
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uriettförändringarna i pensionssystemet kan också analyserasolikaDe
"välfárdsekvivalenter" för olikavälfärdsperspektiv med hjälp ge-av s.

nerationer jämförs diskuterade förändringarna med dagenstabell 8.1 del
Generationen 0 i tabellen betecknar dehjälp detta mått.medsystem av

genomförs generationenrespektive reform -75 denföds ochnär avsersom
åldersgruppen.allra äldsta

första decenniet 2000-talet,pensionsåldern det påhöjning underEn av
förmedför välfärd kommandeersättningsgrad, ökadliksom lägre enen

successivtkapitalbildningen skerEftersom ökadegenerationer. den
reform gradvis.sådanvinsterna utav enmognar

förluster i välfárdster-generationerFramtida kommer däremot göraatt
lägre sparandeti bort. Orsaken dettaket ATP-systemet ärtas attmer om

kapitalbildning och därmed reallöne-till sämrelångsammareleder enen
sig emellertid fullt först efternegativa effekterna visarutveckling. De ettut

antal år.

fram tillOffentliga utgifter 20258.4 år

utgiftsandelenbegränsad uppgångEn i

skillnadeni offentliga sektornfinansiella sparandet den utgörsDet av
för diskussio-utgifter.inkomster och Som utgångspunktmellan sektorns

i avsnitt här någraoffentliga sparandetkring det nästa presenterasnen
utgiftsutveckling ioffentliga längresektornsolika kalkyler denöver ett

utgifterBeräkningarna omfattar samtligafram till 2025.tidsperspektiv, år
ränteutgifter.exklusiveoffentligai sektornden

produktivitetnäringslivetsredovisashuvudalternativ attantasdetl som
befolkningsutvecklingenVidaregenomsnitt 2% år. antasimedökar per

följa2025fram till årekonominför helai timmararbetskraftsutbudetoch
kapiteliredovisadesutvecklingden som

produktivi-näringslivetstaktiantagits växaharReallönen somsamma
sektornoffentliga växeri denreallönen%. Vidare2meddvs. antas atttet,
offentliga sek-Produktiviteten i dennäringslivet.itaktmed somsamma

nationalräkenskapernaiberäkningskonventionenenlighet medihartorn
antagandendessatidsperioden. Allahelaunderoförändradförutsatts vara

genomförsDärförosäkerhet. ettgradhögförknippade med parär av
känslighetskalkyler.

BNP-tillväxtochArbetskraftsutbud i timmar8.2Tabell
näringslivetproduktivitetstillväxt irespektive 21 procents medSkillnaden mätt

Årlig välfärdsekvivalenterförändringprocentuell
kompensationfångar den

2011- totalade2001- i1996-1990- termer re-av
till-2025 finansiella201020001995 surser

nuvärdetochgångar av
arbetsinkoms-framtidaArbetskraftsutbud

-0,1 respektive-0,2 ter0,70,7 gene-somi timmar
för0,2 skulle behövaration0,41,41,3% alt.BNP 1

avståberedd1,01,22,2 att2,1 att2% alt. varaBNP
föränd-ifrån aktuelladen

ringen.Källa; Finansdepartementet.
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Den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten för hela tidsperioden 1990-
2025 beräknas bli omkring 0,6% vid %l produktivitetstillväxt i näringsli-

och omkring 1,4% när produktivitetenvet i näringslivet 2%,växer med se
tabell 8.2.

offentligaDen konsumtionsvolymen bedöms öka 1,6%med år framper
till år 2000 och därefter med 1% år. En känslighetskalkyl genomförsper
med konsumtionsutveckling baserad på oförändraden resursinsatsen per
individ i olika åldersgrupper de beslut reformersamt redan fattatsom som
s.k. baskalkyl.

ofentligaDe investeringarna bedöms öka med drygt 1,6% framårper
till år 2000 för därefter öka medatt takt knappt 0,5 °/0 år.en av per

Till långtidsutredningen har riksförsäkringsverket utarbetat prognoser
för folkpension,ATP, delpension, kommunalt bostadstillägg KBT och
sjukpenning, vilka 1988år utgjorde drygt 50 ofentli-sammantaget deav

transfereringarna.ga
Bedömningarna dessa och övriga transfereringar redovisas i kapitel 7av

tillsammans med utförlig redovisning konsumtions- och inve-en mer av
steringsbedömningama.

Frågan hur olfentligaär de utgifterna andel BNP kommernu som attav
utvecklas. Om produktiviteten i näringslivet 2%växer med år, växerper
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 BNP i löpande priserav
År 1990 1995 2000 2010 2025

Offentlig konsumtion 26,5 27,2 27,9 30,7 36,3
Offentliga investeringar 3,0 2,9 2,7 2,4 2,0
Pensioner l l 10,6 10,1 1l 11,3
Ovriga transfereringar 15,2 15,8 15,2 14,5 13,5
Summautgifter 55,7 56,5 56,0 58,7 63,1

offentligaDe utgifterna för 1990 hämtadeär från Preliminär nationalbudget för
1990PNB.
Källa: Finansdepartementet.

Det offentligaär den konsumtionen medför offentligade utgif-attsom
på lång sikt ökar.terna Avgörande för hur den offentliga konsumtionen

utvecklas räknat andel BNP är hur snabbt antaletsom arbetadeav- -
timmar inom den offentliga sektorn växer i förhållande till det privata
näringslivet. Efter år 2000 det totala utbudetantas arbetstimmar mins-av
ka. En konsekvens det är den offentliga sektornsatt andelav det totalaav

utfördaantalet arbetstimmar ökar tidigare.än förklararDet i sinmer tur
varför den offentliga konsumtionens andel BNP då växer snabbare.av

ATP-utgiftema fortsätter framväxa tillatt år 2025 samtidigt folk-som
pensionema förväntas minska i motsvarande grad, räknat andelsom av
BNP. Sammantaget innebär detta pensionernasatt andel BNP kanav
förväntas i oförändradstort undersett hela tidsperioden.vara

Omkring år 2010 är ATP-systemet fullt utbyggt. Uppgången i ATP-
utgiftema fram till dess huvudsakligenär följd ATP-systemetsen av suc-
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befolkning-andelpensionärernasDärefter förväntasutbyggnad.cessiva av
pensionä-andelstörreförutgiftsökning ATP-systemetöka. Den ensomen

ifinns ATP-takkonstruktionemellertid denmotverkasutgör somavrer
systemet.

utgiftsbanoralternativaNågra

harnäringslivetproduktiviteten ikalkyl där anta-redovisastabell 8.4l en
beräknas deproduktivitetstillväxtså lågår. Vidöka med 1gits enper

°/otill drygt 71199056% BNP åromkringfrånutgifterna ökaoffentliga av
2025.BNP årav

iproduktivitetsutveckling nä-1990-2025. lutgifterOñentliga procents8.4Tabell
ringslivet

priseri löpandeBNPandelProcentuell av
20252010År 200019951990

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

14,913,011,111,111,0Pensioner
15,215,415,616,015,2transfereringarOvriga
71,363,358,357,755,7utgifterSumma

förnationalbudgetPreliminärfrånhämtadeför 1990utgifterna äroffentliga° De
PNB.1990 -

Källa: Finansdepartementet.

snabbaremarginelltendastkonsumtionen växeroffentliga somDen
näringslivet. Det äriproduktivitetstillväxtvid lägreBNPandel enenav

gradmotsvarandeiproduktivitetstillväxten antaslägreföljd denattav
offentliga sek-idärmed dennäringslivet ochireallönetillväxtenminska

lönekostnaderoffentliga sektornsmedför i sin den somDet tur atttorn. -
i motsvarandeblirkonsumtionenoffentliga°/o denför 70 avcasvarar -

grad lägre.
vidökarBNPpensionsutgiftemas andelframförallt enDet är somav

värdesäkradepensionema ärSkälet ärproduktivitetstillväxt. attlägre
pensio-utgåendedepensionspoängenintjänadedesåväl somattgenom

realadenmedför lägrekonsumentprisutvecklingen. Det attföljernerna
räkna-pensionsutbetalningarnablirekonomin blir desto högretillväxten i

BNP.andelde avsom
jämförtÄven andel BNPtransfereringsutgifterna ökarövrigade avsom

barnbidra-exempelvisdessaeftersom delhuvudalternativet,med en av -
oförändrade.realtantagitsstudiebidragetochget vara-

ofentliga konsumtionenkalkyl där deni tabell 8.5redovisasSlutligen en
°/o under1,0 år1995,1990-periodenunder1,2% årmedväxer perper

2025, d.v.s.fram till årdärefter0,2 år1996-2000 ochperioden per
i kapitelpresenteradesbaskalkylenligt den som
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Tabell 8.5 Offentliga utgifter 1990-2025. Offentlig konsumtionenligt baskalkyl
Procentuell iandel BNP löpande priserav
År 1990 1995 2000 2010 2025

Offentlig konsumtion 26,5 26,6 26,4 26,6 27,2
Offentliga investeringar 3,0 2,9 2,7 2,4 1,9
Pensioner 1,0l 10,6 10,0 10,8 10,9
Ovriga transfereringar 15,2 15,8 15,1 14,4 13,3
Summautgifter 55,7 55,9 54,3 54,2 53,3

offentligaaDe utgifterna för 1990 hämtade frånär Preliminär nationalbudget för
1990PNB.
Källa: Finansdepartementet.

offentligaDen lägre konsumtionstillväxten medför BNP ökar någotatt
l,6°/0snabbare, med år under perioden 1990-2025 jämfört °/0med 1,4per

år i huvudalternativet.per
offentligaDe utgifterna andel efterBNP beräknas, marginellsom av en

ökning 1990- 1995, minska successivt fram till år 2025. Den lägre utgifts-
nivån i slutåretjämfört med huvudalternativet, 53,3 °/0 BNP 63,1 %motav

BNP, kan huvudsakligen förklaras den lägre konsumtionsvolymen.av av
Den högre BNP-tillväxten i detta alternativ medför dock utgifter-ävenatt

för framförallt pensionerna minskar räknat andel BNP, jämförtna som av
med huvudaltemativet.

8.5 Offentliga utgifter, skattetryck och sparande

År 1990, utgångsåret förär de redovisade långsiktiga utgiftskal-som ovan
kylema, beräknas finansielladet isparandet den offentliga sektorn uppgå
till knappt 5 BNP. Staten och socialförsäkringssektom beräknasav
uppvisa överskott omkringpå 2,5 respektive 3% BNP, medan denav
kommunala sektorn beräknas finansiellt underskott omkring °/0påett 1

BNP.av
utgiftsutvecklingenNär för offentligaden sektorn är bestämd, blir valet

skattetryck föravgörande det offentliga finansiella sparandets storlek.av
Därmed bestäms också utvecklingen tiden föröver de finansiella nettotill-
gångarna i offentligaden sektorn.

Tillväxten i ekonomin och offentligade utgifternas utveckling dockär
flera skäl inte oberoende valet skattetryck. Ett högre skattetryckav av av

förväntaskan effekter på arbetskraftsutbudett.ex. produktivitets-samt
tillväxten och därmed tillväxtenpá i ekonomin, kapitel Valetse av
skattetryck får emellertid också konsekvenser för sparandets utveckling.
Såväl den nuvarande framtida möjliga konsumtionsvolymen påver-som
kas och därmed fördelningenäven välfärden tiden.överav

För tänkbarastudera efekter på sparande och inkomstfördelningenatt
mellan olikagenerationer utvecklingsvägar för skatter offentligaochav4Sebilaga till Långtids-l
utgifter har simuleringarutredningen genomförts1990Fi- Mellanett huvudalternativet ipar

nansdepartementet, detta avsnitt och i avsnitt 8.4 råder överenstämmelse vad de offentli-avser1990 för beskrivningen utgifterna, arbetskraftsutbudet och produktiviteten. Vidare har skatte-gaden modellav som an-
vänts, MAMMA. trycket antagits oförändrat under hela perioden 1990-2025.vara
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fi-förutsättningar positivauppvisar med dessaoffentliga sektornDen
storleksordning1990-taletunder helanansiella sparsaldon somsammaav

offentligaEftersomomkring 4% BNP. de1980-talet, dvs.vid slutet avav
andelsig till ökandeslutaökar går detandel BNPutgiftemas attatt enav

offentliga förmö-avkastningen på den växandeskapasöverskotten avav
offentligaförsämring detsuccessivEfter 2000 skerårgenheten. aven

År finan-utgifterna så mycket det2020 ökatharfinansiella sparandet. att
därefter negativt.för blinoll,offentliga sektorni ärsiella sparandet den att

skatternaändra såeffektemakänslighetskalkyl studerasförstal attaven
sektorn noll varje samti-offentliga år,sparandet denfinansiella ärdet iatt

tidigare. Konsekvensenutgifterna utvecklasoffentligadigt de avsomsom
högreperioden 1990-2005 ochunderblir lägreskattetrycketdetta är att

2005 2025.periodenunder -
de ökadedel1990-talet konsumeraväljer underHushållen att en av

blirprivata konsumtionenåterstoden. Dennettoinkomstema och att spara
i nivå under periodengenomsnitt 1,9%i högrekänslighetskalkyli denna

offentligamed det lägre8.6. Tillsammans2000, tabellfram till år se
1,5%bytesbalansförsämring motsvarandetillleder dettasparandet aven

2000.BNP år

nationalförmögenhetTabell 8.6 Konsumtion, bytesbalansoch
simuleringama huvudaltemativet år 2000skillnad iProcentuell gentemot

Genomsnittlig Bytesbalans/BNP National-konsum-
i förmögenhettion 1990 2000, nivå: procentenheter-

OffentligPrivat Totalt

1,2 -0,51,9 0,0 1,5Sänkta skatter -
Ökad offentlig

9,5 3,5 3,5 1,4konsumtion 0,0 - -
Källor; Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

blir blir framtidaEftersom utlandsskulden år 2000 högre det konsum-
%tionsutrymmet nationalförmögenheten kapitel 2 0,5 lägre.eller se

Sammanfattningsvis initialaalltså den sänkningen skattetryc-tenderar av
förutsättningar, försämra ekonominsket, givna totala sparandeunder att
omfördela konsumtionen från framtida tilldärmed nuvarandeoch att

generationer.
effektema ökad ofentligkänslighetskalkylenden andra studerasl av en

konsumtion i1990-talet, medan skattetrycket detsammaunder är som
jämförelsens offentligahuvudaltemativet. skull den konsum-För antas att

tionen precis offentliga blir noll underökar så mycket det sparandetatt
innebär offentliga konsumtionen 1990-talet1990-talet. Det den underatt

däreftergenomsnitt 9,5°/o i huvudaltemativet. periodeni högre Förär än
följa huvudaltemativet.offentliga konsumtionen utvecklingen idenantas

offentliga konsumtio-nivånsimulering på deniVidare denna attantas
Eftersom konsumen-privata konsumtionsbehovet.inte påverkar detnen

huvudaltemativet sker i denna käns-iinkomster desammaärternas som
föregående inget ökat sparande hosfråntill skillnad denlighetskalkyl --
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hushållen. Hela ökningen i offentlig konsumtion resulterar därför i en
försämring bytesbalansen, jämfört med huvudalternativetav med om-
kring 3,5 procentenheter BNP. Den negativa effekten framtidapåav
generationers konsumtionsmöjligheter blir därmed starkare i falletän med
minskat skattetryck. Nationalförmögenheten blir °/o1,4 lägre år 2000, jäm-
fört med försämring med omkring 0,5% när skattetrycketen sänktes.

Utgiftsberäkningarna i avsnitt 8.4 visar de offentliga utgifternaatt som
andel BNP tenderar stiga gradvisatt när produktivitetenav öka medantas

°/oi2 näringslivet och arbetskraften växer enligt tidigare utnyttjad prognos.
Om skattetrycket är kvar på nuvarande nivå kommer ändå den offentliga
sektorn med dessa antaganden kunna finansiellahaatt överskott bitbraen
in 2000-talet.på Det beror på löpande utgifteratt delvis kan täckas med
ränteinkomster från offentlig förmögenhet växer kontinuerligt,en som

med avtagande takt. Om den offentliga konsumtionensmen ökningstakt
däremot kan nedbringas till baskalkylens nivå kan skattetrycket med sam-

allmänekonomiska förutsättningar successivt framma sänkas till år 2025.
Mot denna bakgrund kan det intressant studera vad händerattvara som

skattetrycket sänks. Det belyses i simuleringamaom i avsnitt 8.5.en av
Effekten blir nedgång i det totala sparandet i ekonomin ioch bytesba-en
lansen. Någon hänsyn har då emellertid inte tagits till exempelvis att ett
lägre skattetryck kan tänkas påverka den ekonomiska tillväxten i ekono-
mm.

8.6 Den privata sektorns sparande

Hushållssektorns sparande har minskat

l-lushållssparandet idagär mycket lågt, diagram 8.4. Under 1960- ochse
l970-talen nettosparandet skillnaden mellan disponibelvar inkomst-
och privat konsumtion hela tiden positivt. Mätt dispo-procentsom av-
nibel inkomst varierade det mellan 7,5 och 2,5%. Under 1980-talet har
däremot nettosparkvoten minskat dramatiskt, från knappt 5% år 1980 till
lägre -5%än år 1988.

Nettosparandets utveckling under de första åren på 1980-talet kan för-
klaras med hushållen försökteatt 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 3 procentenhe-ca
ter.

Under perioden 1983-1988 real disponibelsteg inkomst med 10%.
Ändå ökade inte hushållens sparande. Tvärtom minskade nettosparkvo-

till lägst 5%ten, 1988. Det detsom är lägsta värdet sparkvoten uppvisat-
under hela efterkrigstiden. Det är dock värt att notera nettosparandetatt
enligt nationalräkenskapernas definition inte inkluderar i formsparande

varaktiga konsumtionsvaror. Skulleav den göra det blir utvecklingen
under 1980-talets del mindre dramatisk. Nettosparkvotensenare skulle då
i oförändradstort sett efter 1982.vara



175

Diagram 8.4 Hushållens nettosparkvot 1970- 1989

inkomstdisponibelProcent av

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

1918519.8019.751970

finansdepartementet.konjunkturinstitutet ochcentralbyrån,Källor: Statistiska

i finansiellt sparande,kan delas realt ochHushållens nettosparande upp
huvudsakligenfinansielladiagram 8.4. sparandetDet utgörs netto-avse

aktiesparande, individu-banksparande,upplåning kreditmarknaden,på
nettoinvestering-obligationssparandeförsäkringssparande och medanellt

fritidshus dominerar reala sparandet.i dethem ochar egna
1980-talets förstaframgår utvecklingen under årdiagrammetAv att

Därefter minskade detförsämrat realt sparande. ävenorsakades ettav
stabiliserat sig nivåsparandet påfinansiella medan det realasparandet, en

kring noll-strecket.
förklarasbostadsinvesteringar efter år 1979 kani hushållensNedgången

samtidigti 1970-taletslutet ränteav-med realräntorna stegatt somav
Till realrän-i början l980-talet. detta kommerbegränsadesdragen attav

nivå.fortsatt ligga historisktpå högunder l980-talet har settatttorna en
finansiella under de åren tordeNedgången sparkvoten senaste

kreditmarknaden.avregleringen påhuvudsakligen medhänga samman
lånefinansiera sin konsum-möjligheterfick därmedHushållen större att

formförmögenhetstillväxt istarkation. har hushållensDessutom av-
tillfastigheter aktier bidragit hushållenochvärdestegringar på att-

sin upplåning.ökatkunnat

hushållssparandeökandeEtt successivt

demografiska utvecklingen positivbör haavsnitt framgår den8.3Av att en
eftersom1990-talet den yrkesak-nettosparande undereffekt hushållenpå

första decennietUnder det påbefolkningentiva andelen väntas växa.av
i oförändradyrkesaktiva påandelen kvar2000-talet väntas settstortvara

omkring 2010, då desuccessivt börja minska årförnivå, sedan storaatt
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födda på 1940-talet börjargrupperna igå pension. Den demografiska
utvecklingen bör därmed först efter år 2010 få negativ effekt på hus-en
hållssparandet.

ATP-reformen tillväxtenoch i de kollektivavtalsreglerade pensionsxsvste-
kan viktig Förklaring tillmen det långsiktigtvara en lägre hushållssparan-

det. Under 1990-talet kommer flestade blivande pensionärerna omfat-att
dessa pensionssystem.tas Den skillnadav funnits mellan äldres ochsom
motiv till privat pensionssparandeyngres skulle därmed minska under

1990-talet. Det bör innebära den trendmässigaatt minskningen hushål-av
lens sparande har orsakats successivt fler isom att yrkesverksamav ålder
får full ATP upphör i framtiden.

Eftersom basbeloppet ökar i takt med konsumentpriserna kommer en
ökande andel befolkningen ha inkomsterav att över taket i ATP vid
reallönetillväxt i ekonomin. Detta kan leda till det privata pensionsspa-att
randet ökar under 1990-talet och början 2000-talet, i syfte kompen-av att

för lägre ersättningsgrad i ATP-systemet.sera en l den mån uppgången i
det privata sparandet sker via individuella pensionsförsäkringar förbättras
även hushållssektorns sparande i motsvarande grad.

De relativt effekterna på hushållensstora finansiella sparande orsakade
avregleringen kredilmarknadenpåav torde tillfällig karaktär. Devara av

tidigare regleringarna medförde hushållen inteatt kunde skuldsatta sig i
önskad omfattning. Anpassningen till önskad skuldsättningsgrad bör ien
huvudsak ha skett vid 1980-talets utgång. fortsättningenl förväntas belå-
ningen öka endast i den utsträckning också värdet på hushållenssom
tillgångar ökar.

En viktig aspekt beakta vidatt analys framtidadet hushållssparan-en av
det effekternaär den skatlereform skall genomförasav under årensom
1990 och 1991. Hur skattereformen påverkar hushållens nettosparande på
lite längre sikt är svårt bedöma, kapitelatt finnsDet radse motver-en
kande faktorer hänsyn till. Reformenatt ta torde generellt leda tillsett en
förskjutning från tillrealt finansiellt sparande, framförallt mins-genom en
kad skuldsättning för hushållen.

Det finansiella bruttosparandet påverkas positivt skattereformenav
avkastningen fulltatt på beskattatgenom sparande stiger och negativt

avkastningen idagatt på obeskattatgenom sparande, allemanssparan-t.ex.
de och pensionssparande, försämras. Nettoeffekten på hushållens brutto-
sparande bli positiv.antas svagt

Skattereformen torde slutligen innebära hushållensatt reala sparande
minskar. Kostnaden för innehav fritidshus och hem stiger delsav eget

värdetatt ränteavdragen minskar,genom delsav högre löpandegenom en
beskattning. Skattereformen bör därmed resultera i lägre nettoinvestering-

i hem och fritidshus.ar egna
Den reala inkomstutvecklingen är sannolikt den viktigaste bestämnings-

faktorn för hushållens nettosparande. Enligt den bedömning denav svens-
ka ekonomins utveckling under 1990-talet redovisas i kapitel 10,som
beräknas hushållens reala disponibla inkomster växa med i genomsnitt
drygt 2 l/2 °/0 år under 1990-talet. Det talar förper ökat hushållssparan-ett
de.

Sammantaget talar alltså det för ökat hushållssparandemesta ett på
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imeddisponibla inkomsternarealaökning deVid1990-talet. aven
stiganettosparkvoten1990-taletunder21/2°/0 årgenomsnitt antasper

2% 2000.omkringtill årfrån 3% 1989ca -

sparandeöretagssektornsF

fi-investeringar ochtotalabruttosparande summanFöretagssektorns av
till1980 drygtomkring 11,6°/0 BNP årfrånökadenansiellt sparande av

förklarassparandetförbättrade8.7.tabell Det1985,14% BNP år avseav
devalveringar-efter19831982-skedde årenvinstuppgångden stora som

kraftig investe-period skedde även1982. Under denna1981 och enna
sjönkfram till år 1988följande åren1985. De1984-ringstillväxt åren

12% 1988BNP årtillned drygt2 procentenheter,medbruttosparandet av
finansiella sparandeföretagensmedanfortsatte ökainvesteringarna-

3% BNP.sjönk med drygt av

företagssektornSparandetiTabell 8.7
priseri löpandeBNPProcentuell andel av

1989198819851980

Bruttosparande
5,45,44,84,3företagFinansiella
4,06,99,57,2företagIcke-finansiella
9,412,414,311,6Totalt

Investeringar
0,70,70,50,2företagFinansiella

14,313,612,6företag 1,5Icke-finansiella 1
15,014,313,011,7Totalt

sparandeFinansiellt
4,74,74,34,1företagFinansiella

10,3-6,73,0-4,2Icke-finansiella företag --- 5,62,01,3-0, lTotalt --
finansdepartementet.Konjunkturinstitutet ochKällor:

finansbolag ochföretagen banker,finansiellahos deBruttosparandet
under°/o BNPkring 5,5nivå 4-påstadigt legatharförsäkringsbolag aven

under dennabruttosparandeföretagssektomsiFörändringarna1980-talet.
företagen. Undericke-finansiellahänföras till desåledestidsperiod kan

9,5% tillfrånbruttosparandesitt1985-1988 minskade deperioden ca
sjönk därmedfinansiella sparandetandel BNP. Det7%, räknat avsom

intevilket kan1988,1985 ochmellan årenprocentenheter3,7helamed
investeringamasinhemskadeeller medvinstutvecklingenförklaras med

utveckling.
icke-sparandet hos definansiellatill detförklaringenviktigasteDen att

iutomlandsskettexpansionminskat denföretagen har ärfinansiella som
miljar-10frånökadeaktieköp. Dessadirektinvesteringar ochform caav

direktinvesteringar-1988. De högremiljarder kr.30till drygt1985der kr.
räntebetalning-ökadei utlandet ochupplåningstigandemedförthar enna

omfattningbegränsadiendastharavkastningDen genereratssomar.
Sverige.tilltagits hem
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till 9%minskade ytterligare 1989 drygtbruttosparande årFöretagens av
huvudsakli-bruttosparandet kan under detta årminskade ävenBNP. Det

kraftigt räntebetalningar till utlandet. Företagensförklaras ökadeavgen
1989. blev0,7 BNP under Konsekvenseninvesteringar ökade med avca

3,6%minskade ytterligare,finansiella sparande medföretagssektornatt ca
bli ifinansiella underskott skulle därmedFöretagssektornsBNP. stor-av

°/o 1989.leksordningen -5,6 BNP årav
tillgångar utomlands.Företagen emellertid byggt DeSamtidigt har upp

vil-direktavkastning värdestegring,utlandstillgångama ochbörökade ge
företagssektorns finansiella till godo.sparandesikt bör kommaket på

valutafondenfrån Internationella skallrekommendationerEnligt av-
vinstmedeldirektinvesteringar i form återinvesteradekastningen på av

avkastning kapital iintäkter påredovisas underlöpande postensom
investeringar i kapitalbalansen.utflöde direktaochbytesbalansen som av

således såvälstatistiska redovisningen ske på detta skullesättSkulle den
väsentligt ivarit högrefinansiella bruttosparandetsparandetdet som

1989.företagssektorn 1985-under åren
finansiella utvecklasframtida sparande kommer ärföretagensHur att

företagensi beroende direkt-eftersom det hög gradbedöma ärsvårt att av
avkastningeni vilken utsträckning på dessainvesteringar i utlandet samt

kraftigt deunderskott beräknas öka när-återförs till Sverige. Företagens
registrerade avkastning-delvis följd denåren. Det dockär attmaste en av

eftersom vinster-utlandstillgångar delföretagens så låg,ärpå storen aven
återinvesteras utomlands.från utlandetna

andelmöjligt företagen väljer hem störreframtiden detl är att taatt en
given inhemsk investerings-till Sverige. Vidvinsternade utländska enav

i företags-finansiellt sparandemedföra högrevinstnivå skulle detoch ett
i kapitelfrågeställning diskuteras utförligt både 9 ochDennasektorn. mer

11.
idag bedömsbruttosparande såsom detFöretagssektorns mäts --- Årdärefter 2000för öka. bedömstill 6 % BNP år 1991minska 7 attca av-

i storleks-företagssektorn återigen kunnaibruttosparandet vara samma
10%1989, dvs. BNP.ordning år ca avsom

pensionssparandePensionssystem och8.7

fler faktorerframgått finns mångaavsnitt dettidigare har att taAv att
inverkan pådessutformningen pensionssystemettill vid änhänsyn av

pensionssystemet uppbyggt påverkar ävenekonomin.i Hur ärsparandet
pensionssystemetresursanvändningen. Vidare påverkarieffektiviteten

individer. Fördelnings-konsumtionsmöjligheter mellanfördelningen av
fördelningenflera dimensioner.Den dels konsum-aspekten har avser av

pensionärer, dels fördelningeninom generationtionsmöjligheter avaven
befolkningen,pensionärer övrigamellan och denkonsumtionsutrymme

generationer.egentligen mellandvs.
till delpensionssystemDiskussionen svenska kretsardagens storom

finnstill fleraviktigt hänsyn detdockkring ATP-systemet. Det är att ta att
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Förändringar ipensionssystem ATP-privata ochkollektiva ochandra att
andrapåverkar dessa system.systemet

in i huvudkate-kan delasi nuvarande ATP-systemetProblemen det tre
konsumtions-tillgängligtförsta fördelningengorier. problemetDet rör av
ATP-pensio-pensionärer. Eftersomförvärvsaktiva ochmellanutrymme

tillväxttaktenprisindexering beroendedetärvärdesäkras avgenomnerna
sinpensionärernainnebärlnflationsskyddetekonomin. garanterasi att

pensio-emellertidinnebär detOm reallönema växertidigare standard. att
konsumtionsutrym-tillgängligtandelmindrerelativtfårnärerna sett aven

reallönefall.vidgälleromvändadetmedan ettme
förvärvsaktivafördelningen mellan och pensionärerProblemet med

pensionemas utveckling tillexempelvis kunna lösas knytaskulle attgenom
Förändringar aktivas köpkraft 1989. lösningi de Wetterberg, En sådan är

inte problemfri anledningen ständigtdock heller bl.a. den det skerattav
förskjutningar i befolkningens arbetskraftsutbudetåldersstruktur och att
förändras tiden. ställs pensionsavgiftenDärmed krav på elleröver att
pensionsnivån förändras Ståhlberg, 1989.

andra problemet ATP-avgiftenmed del kanhar göraDet att att en av
Avgifterna till direkt proportio-ATP-systemetbetraktas skatt. ärsom en

inte förmånemainkomsterna. däremot dessa be-nella Det är utanmot
tillkommit framför fördelningspolitiskaallt skäl.reglergränsas avav som

för intjänande pensionspoäng30-årsreglema taketDe l5- och samtavs.
utbetalning pensioner medför kopplingenbasbelopp vidpå 7,5 attav

försvagas föravgift pensionsförmån vissa högavlö-och Enmellan grupper.
får aldrigligger ATP-taket 7,5 basbelopppå detnad utomperson som s.

inkomster sinapension skulle öka sina och därmedi hanävenmer om
förasinbetalda ATP-avgifter. Motsvarande kan 15-ävenresonemang om

ATP-avgifteninnebär betydande del iDetoch 30-årsreglema. att en av
vidskatteandel kommer dessutom ökapraktiken skatt. Dennaär atten

gradvis fler överskrider ochtillväxt i ekonomin och allt 15-när personer
fullfunktions-följd sitt30-års ATP-systemet nårgränserna, attsom en av

kopplingen avgifter förmånersikt således mellan ochstadium. På urgröps
arbetskraftsutbu-få förytterligare. kan i sin tänkas konsekvenserDet tur

pensionsålderdet, val m. m.av
problemet framgick föregå-tredje i ekonomin. SomsparandetDet rör av

utformning ekonominsavsnitt pensionssystemets totalaende påverkar
för varitTraditionellt det huvudsakliga skäletsparande. har att attspara

inför ålderdomen.skapa trygghet
försäkringssy-organiseratnormaltpensionssparandePrivat är ettsom

för sedan utbetalasin fonderasFörsäkringspremier betalas och attstem.
innebärochför premiereservsystemkallastill pensionerade. Detde att en

ekonomin.ikapitalbildningomfattande äger rum
fördelningssystem. DäruppbyggtdäremotärATP-systemet ettsom

pensionsavgifter eller skatteme-pensionsutbetalningama medfinansieras
generationen. Enförvärvsarbetandein densamtidigt betalasdel, avsom

tillförhållandesmå imycketAP-fondema, dei ärfondering skerviss men
pensionsåtagandena.totalade

motivviktigastebortföll hushållensinfördesATP-systemetNär ett av
fulltpensionssparandet inteprivatadet lägreför och medl utattatt spara.
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kompenserades högre offentligt sparande det troligt sparandetärett attav
i ekonomin idag lägre eljest.är än

framtidaFrågan då hur det utformas förär pensionssystemet skall deatt
skallnämnda problemen lösas. Man kan i varje fall sigtänka tvåovan

utvecklingsvägarolika likartadeär vad gäller pensionssystemets funk-som
tionssätt, skiljer sig åt med avseende på i ekonomin ökatettmen som var
fonderat tillsparande kommer stånd i fallet fonderadeden sker detena-

i privatasparandet den sektorn i i offentligadet andra den sektorn.
oförändratOm låter ATP-systemet enligt nuvarande reglerman vara

vid tillväxtkommer det real i ekonomin tidenmed tillövergåatt ett
folkpensionssystem, fast nivå.på högre En sådan utveckling tordeen
stimulera privat kollektivt eller individuellt pensionssparande. Re-- -

idag finnsdan omfattande avtalsreglerade lndustritjäns-pensionssystem.
pensionssystemtemännens är premiereservsystem. privatanställdaDeett

pensionssystemarbetarna har mellanting premie-är mellanett ettsom
fördelningssystem,och kapitaltäckningssystem. Dereservsystem ett s.

statliga och kommunala avtalspensionema betalas emellertid med löpande
därförskattemedel och kan karaktäriseras fördelningssystem.som

inga FörändringarOm i detgörs nuvarande ATP-systemet kommer
säkerligen privata pensionsforsäkringama ide ökad utsträckning bliatt ett

till för inkomsterkomplement ATP med taketöver på 7,5 basbe-personer
lopp. skapas stark koppling pensionsavgifter för-Därmed mellan ochen

omfattarmåner allt del pensionerna.större de utbetalade Om desom en av
privata pensionspremierna fonderas bör denna utveckling få positiven
effekt ekonominspå totala sparande.

fördelningspolitisk viktigtUr synpunkt det alla medborgareär att er-
möjlighetbjuds till kompletterande pensioner likartade villkor.på Om

tillvill låta ATP övergå heltäckande folkpensionssystem detärettman
nödvändigt höja grundpensionenockså för inte fullde har ATP.att som

Alternativet reformera förlängaATP-systemet. Genom kvalifi-är att att
kationstiderna gäller intjänandetiden ivad såväl de bästa årensom
kombination med bort taket förstärks kopplingen avgiftså mellanatt ta

förmån i får avgifternaoch ATP-systemet. Då i mindre utsträckning än
tidigare karaktären skatt. Om pensionernasedan värdesäkras,av genom

utveckling till förändringar köpkraft,deras knyts i aktivas erhållsdeatt en
följsamhet samhällsekonomiska utvecklingenbättre mellan den och pen-

sionsutbetalningarna. Om dessa ändringar genomförasskall deutan att
ATP-utbetalningarnatotala skall behöva ökas dock ersättningsgra-måste

minska. förutsättning för reformeradeden En detta ATP-system skallatt
likvärdigt utvecklingen förändringmed dessutom de ATP-ärutan attvara

avgifter fonderas.betalas insom
utvecklingsvägarna för framtidentvå alternativa pensionssystemet iDe

skisserats för visahar det med olika metoder möjligt hanteraäratt att att
likartadedel det nuvarande problem och ändå nå ochsystemetsen av ur

samhällsekonomisk synvinkel Pensionsystemetsönskvärda resultat. kon-
struktion förspelar betydande roll sparandet. Det bl.är dennamoten a.

viktigt få till diskussion pensionernabakgrund stånd ochatt en om sparan-
i framtiden.det
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Sammanfattning och8.8 slutsatser

i förofta ekonomin lågt. Vad medDet sparandet ärhävdas att som avses
tillinte alltid klart. Inte heller orsakerna det lågadetta påstående ärär

förutsättningemellertidalltid väl klarlagda. Detsparandet så ärsenare en
ekonomisk-politiskaför in effektiva åtgärder.kunna sättaatt

ekonomin spelar föri svenska roll dentotala sparandet denDet storen
Förvärvsarbetandevälfärden.framtida tillväxten Mot bakgrundoch attav

befolkningen,för del och de äldrel990-taletunder attstorsvarar en av
tiosparandet under de årendärefter sin andel, borde närmasteökar vara

högt.
itillkunna uppgåekonomin bedömsi svenskadenBruttosparandet

ungefär i nivå med1990-talet. Det är17% BNP undergenomsnitt avca
tidigare.väsentligt lägre änl980-talet, men

från 1,4% disponiblaHushållens stiga detotala sparande beräknas av-
2% privat pensionssparandetill 2000. ökatinkomsterna 1990 år Ettår ca

för maximal ATP-pension.fler Förtroligt allt kommer över gränsenär när
effektskattereformen, påfinansiellt talar desshögre sparande ävenett om

för hushållens sparande haroklar. Störst betydelsedet totala sparandet är
emellertid inkomstutvecklingen.

firetagssektorns utvecklas undersparande kommerbedöma hurAtt att
Även vinstnivån 1990-decenniet undermycket svårt.det ärnärmaste om

möjligtförutsätts oförändrad det bruttosparan-helhet ärtalet attvarasom
direktinvesteringar i utlandet under slutetskettdet minskar. De höga som

medföråtföljande utlandsupplåning, höga räntebetal-med1980-taletav
företagens tillgångar isikt bör dock ökadeningar under 1990-talet. Påäven

avkastning till Sverige och balanserar dehemutlandet tassomgenerera en
företagssektornsräntebetalningama. för bruttosparan-Det talarökade att

storleksordning 1989.i år2000 borde kunnade år samma somvara
positivt finan-ofentliga sektorn vid ingången till 1990-taletharDen ett

vid 1980-taletsutgångsläget heltsiellt sparande. Därmed änär ett annat
ekonomiskatidigare gjortsantaganden denbörjan. Med de ut--som om

förutsättningar för fortsatt offent-finns detvecklingen 1990-taletunder en
offentligaskulle denförmögenhetsuppbyggnad. Som andel BNPlig av
35% istiga från 1,5% tillförmögenheten 1990-talet kunnaunder ettca

förmögenhetekonomisk tillväxt.scenario med drygt 2 Dennabalanserat
offentligaränteinkomster i sektorn.i sin ökade denturgenererar

ekonomiskaSjälvfallet utveckling starkt beroende dendennaär ut-av
frågan i samhället sparandeti övrigt. ocksåvecklingen Den om varreser

offentlig förmögenhetsuppbyggnadalternativ till ärbör ske. Ett atten
medföra effektivitet iförväntas ökadskatter kansänka skatterna. Lägre

liksom produktiviteten.Arbetskraftsutbudet tänkas ökaekonomin. kan
isig omvärlden.skulle också komma denSkatteandelen BNP närmaattav

vidmakthålla denförutsättning för sänka skattetrycket ochEn att sam-
i offentliga sparandetnedgång dethällsekonomiska denbalansen är att

i privata sparandet. Detföljden detblir kompenseras uppgångav ensom
offentligaminskade sparandet skulledeltroligt betydande detär att en av

varje fall sikt. Därmed skulle sparandethushållen, i på kortkonsumeras av
infla-bidra tillfalla, vilket skulle kunna högrei ekonomin helhet ensom

förvärra balansproblemen.tionstakt och
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ekonomiska tillväxtenHur den påverkas på längre sikt valet mellanav
offentlig förmögenhetsuppbyggnad och sänkt skattetryck är alltsåetten

inte självklart. Ett sänkt skattetryck förväntaskan iresultera högreen
produktivitets- arbetskraftstillväxt.och Men kapitalbildningenden totala
kan samtidigt falla.

Den bedömning gjorts sparandet 1990-taletunder bygger påsom av
flera mycket osäkra antaganden. Det tänkbart offentligär t.ex. att en
förmögenhetsuppbyggnad den storleksordning förutsätts i sig lederav som
till offentliga utgifter.ökade Bedömningen företagens utlandsinveste-av
ringar också mycket osäker. Tillsammansär faktummed det det totalaatt

intesparandet ändå särskiltär högt talar detta för åtgärder kan behövaatt
vidtagas för öka sparandet. möjlighetEn förändra pensionssys-att attvore

i riktning premiereservsystem sig offent-dettatemet ärmot systemvare
ligt, kollektivt formi privat.ellerannan
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9 De årennärmaste

Inledning9.1

ekonomiskaför internationellaredogjortsföregående kapitel denI har
förförutsättningavgörandeutvecklingen under 1980-talet. Den utgör en

förutsätt-utveckling.ekonomisk Ett andrabedömning svensk paraven
arbetskraftensgenomförs, och produk-skattereforrnningar den som nu-

ioffentliga utveckling och sparandet eko-tivitetens tillväxt, sektornsden
tillnomin i kapitel 5behandlas

utvecklingen 1990-diskuteras ekonomiska underkapitel denl detta
redovisas för periodenförsta hälft. Inledningsvis modellkalkyltalets en

uppfattning ekonomiska utveck-fram hur dentill år 1995. Den omger en
erfarenhetertillgängliga empiriskalingen gestalta sigkan komma näratt

Därefter iför ekonomisk modell.utnyttjas inom presenterasenramen
förlopp för ekonomin.möjliga alternativa kalkylernaavsnitt 9.3 Avett par

förroll denframgår pris- lönebildningen spelar centralbl.a. ochatt en
ekonomiska utvecklingen under de åren.närmaste

principiell diskussionförs i kapitletbakgrund ocksåMot denna meren
ekono-avsnitt 9.4 analyseras samspelet mellan denlönebildningen. lom

avsnittet innehållerlönebildningen. följandepolitiken Detmiska och en
offentligaförhandlingssystemet och den sektorndiskussion bl. somom a.

avsnittAvslutningsvis sammanfattas kapitlet i 9.6.arbetsgivare.

9.2 modellkalkylEn

lângtidsutredningama vanligeni harredovisats deDe kalkyler senastesom
vissa förutsättningarutformadevarit kravanalyser, där angetts somsom

samhällsekonomin iutvecklingnödvändiga för få till ståndatt aven
redovisas karak-modellkalkyl här harriktning. Denönskad en annansom

utvecklings-omvärldsbild beskrivs tänkbartbakgrundMottär. ettav en
perioden 1990-1995.ekonomin Dettaförlopp för svenska underden

tillhistoriska erfarenheter, kommerutvecklingsförlopp debaseras på som
behöver knappast påpekasmakroekonomisk modell. Detuttryck i atten

innebär inforrnationsunderlaget begränsatanalysperioden ärden långa att
osäkerheten därmedoch är stor.att

makroekonomisk modell,hjälpgjort medBeräkningarna har av en
Finansdepartementet,KonjunkturinstitutetKOSMOS, utvecklats avsom

utrikeshandel, in-förekonometriskt skattade samband1990. Modellens
efterfråganutbud och på arbets-lönebildningvesteringar, pris- och samt
medelarbetstidenssparkvot,bl.a. hushållenskraft Förhar använts. ut-
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veckling offentligaden sektorns konsumtion investeringarochsamt har
bedömningar gjorts utanför modellen.

Det bör betonas modellkalkylen ifrån förutsättningenutgår ingaatt att
förändringar den ekonomiskagörs politikens inriktning ellerav av nu
gällande regelsystem. innebärDet bl.a. skattereformens andraatt steg
genomförs i enlighet föreliggandemed förslag. Beräkningarna utgårnu
vidare från förlängningen till föräldraledigheträtten betald fullföljs,att av

lagstadgad sjätte semestervecka införs undersamt att åren 1991 1993.en -
scenarioDet itecknas modellkalkylen kännetecknas till börjansom en

kostnadsproblem och tillväxt.låg efterfråganNär på arbetskraftav mattas
följd kostnadsutvecklingen kommer förhållandevis snabbsomav en av en

anpassning löneökningstakten till stånd. Därmed blir kostnadskrisenav
kortvarig och balanserat utvecklingsförlopp inleds.ett

Tabell 9.1 Försörjningsbalans vissa 1989- 1995.och nyckeltal Modellkalkylen
Procentuell förändring från föregående 1985 priserår. års

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

örsörjningsbalansF
BNP 1,8 1,0 0,6 1,5 2,4 2,5 2,5

6,1 3,5Import 1,4 3,7 4,91,1 5,3
6,4 3,1 0,8 1,0 4,0 5,1 5,6varor

tjänster 4,3 5,6 4,2 2,0 2,5 3,7 4,0

Tillgång 0 7 0,8 1,4 2.8 3,2 3

Privat konsumtion 0,8 1,7 2,6 2,1 2,0 1,8 1,9
O1Tent1igkonsumtion 1,4 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8

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

Bruttoinvesteringar 6,2 1,4 6,5 2,8 3,9-4,4 4,5-Näringsliv exkl. bostäder 7,8 -10,1 -6,81,4 4,7 6,2 7,0
industri 10,1 -2,3 12,2därav -5,9 6,6 9,5 7,9-Bostäder 4,4 -0,5 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Offentliga myndigheter 1,2 5,0 2,8 1,1 1,1 1,1 1,1
Lagerinvesteringarb 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0

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

tjänster 3,5 0,3 1,4 3,7 4,4 4,7 4,5

Användning 3,0 7 0,8 1,4 2,8 3,2 3.3

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

Nyckeltal
Konsumentpris° 6,3 8,6 8,1 3,9 3,4 3,3 3,6

%Arbetslöshet 1,6 2,1 2,3 2,11,4 2,3 1,9
Timlöner 9,8 9,9 8,3 6,6 4,74,1 4,1

miljarderExportnetto kr. 9,4 8,7 17,5 25,8 29,2 33,3 37,4
miljarder -28,2Bytesbalans kr. -41,4 -45,3 -38,3 -34,8 31,6 -29,0-Finansiellt isparande

offentlig sektor miljarder kr. 60,3 50,3 39,442,6 35,5 46,6 58,0
disponibel inkomstReal 3,3 3,0 4,0 2,8 2,0 1,7 1,9

,Produktivitet i näringslivet 0,3 0,3 0,8 2,2 2,6 2,0 1,8
industrin 2,5 1,0därav 1,8 3,6 3,6 3,04,4

i industrin %Bruttovinstandel 27,6 24,4 22,4 22,4 23.9 25,1 25,9

Försörjningsbalansenför från Preliminär nationalbudget föra 1989 hämtad 1990är
PNB.
bFörändringar i föregåendeårs BNP.procent av Årsgenomsnitt.deflator för° lmplicit privat konsumtion.
Källa: Finansdepartementet.
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omvärldbildGynnsam
kapitelbild,internationellpå seModellkalkylen baseras gynnsamen

uttalatinget1991 har1990 ochdämpning årenfrånBortsett svagen
högkonjunktu-internationellalångvarigaDenförutsatts.förloppcykliskt

bestå.kunnabedömsren
ikonsumentprisindex,medinflationstakt, mättochBNP-tillväxt

deunderår4%respektivetill 3uppgå perOECD-området antas ca
fat,18 dollarråoljepris,genomsnittliga1989 års perfem åren.kommande

medökasedanför1991och1990 attunder årenoförändratförutsätts vara
prisökningstak-internationellatill denrelationi antagnaSattår.7,5 per

råoljepris pårealtdetinnebärår,3 °/o ettdrygtbearbetadeför perten varor,
svenskaför denVärldmarknadspriserna exporten1995.fat årdollar20 per

1990-påförsta årendeunder°/o år tre3medökabedömsråvaror percaav
ökningrealinnebär1995. Det1993-årenunder°/o år en5,5ochtalet per

1995.1990 och6% mellan årenmed
omvärldsut-gällerdetnärosäkeranledningalltid attfinnsDet varasom

möj-ekonomier ochvärldensmellan storaobalanserExternavecklingen.
tillväxtlägreåtstramning ochåtföljdinflationsuppgângligheten avenav

utgångs-känslighetskalkyl därredovisasavsnitt 9.3exempel. Itvå enär
utveckling.internationellbetydligt sämrepunkten är en

kostnadskrisEn ny
konkurrensfördelarSverige gent-1982och1981årenDevalveringarna gav

konkur-dockhardessSedanvinster.företagensökadeochutlandetemot
tillbakaärkostnadernarelativaoch deförsämrats nustadigtrenskraften

finns inte längredet1980-taletbörjan påidemotsvarandenivåerpå -
frågaavgörandekapitel En"devalveringsvinster,återstående senågra

produktivi-ochdärför lönerhurärkommande årenekonomi desvenskför
omvärlden.relativtutvecklastet

konkurrentländernaisnabbare äntimlönernaökarmodellkalkylen1
fördröj-vissmedpåverkas,Löneökningstaktenåren.de närmasteäven

Överhettningen arbetsmarknadenpåarbetsmarknadsläget.starktning, av
faktum1990. Detta samtomfattning årmindreibara1989 reducerasår

förtimlöneökningarmodellkalkylenimedförinflationstaktenhögaden
Löneök-1991.8,5% år1990 och10% årpå närahelhetekonomin casom

år.9% dessabådaindustrin är närainomningstakten
vidtagit iregeringenåtgärdertilltagits deintehärharhänsynNågon

löneökningarlägreuppgörelsesamordnadåstadkomma omsyfte att en
scenariernaalternativakommandede1991. Ettoch1990för årenredan av

bliråtgärdernavidtagnadeeffektertänkbara attbeskrivaär avavsett att
framgångsrika.

tillväxt,trendmässigkringvarierarmodellkalkyleniProduktiviteten en
närsig långsamtsysselsättningenpåberor anpassarvariationema attdär

produktivitetsök-1991 är1990 ochUnder årenförändras.produktionen
näringslivet1°/o imindre äntrendmässiga,denänbetydligt lägreningen

industrin.i1,5ochhelhet casom
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1989- 1995.ModellkalkylenprisutvecklingTabell 9.2 Iñne- och
Förändringfrån föregåendeârProcentuell

1990 1991 1992 1993 1994 19951989

Timlön i ekonomin
9,9 8,3 6,6 4,1 4,79,8 4,1helhetsom

4,910,2 9,0 8,8 5,6 3,5 4,1industrindärav
8,1 3,9 3,4 3,3 3,6Konsumentpris 6,3 8,6

3,1 3,66,2 4,2 5,1 3,2 2,7Exportpris
2,9 2,0 2,6 3,26,0 4,1 5,4bearbetadedärav varor

1,2 -0,6 0,01,2 0,6 1,8 -0,3Relativprisa -Hemmamarknadspris 3,05,0 3,3 2,6 3,46,6 5,2
-0,2 -0,9 -0,5 -0,11,0 2,3 1,5Relativpris°

Exportpris/världsmarknadspris for bearbetadevaror.
b lndustrivaror.

Hemmamarknadspris/importpris för industrivaror.a
Källa: Finansdepartementet.

höjda indirektaTimlöneökningarna, skatter och arbetsgivaravgifter
måttlig produktivitetstillväxt innebär kraftigsammantagetsamt en en
i näringslivets produktionskostnaderuppgång de åren. Det med-närmaste

for stigande hemmamarknadspriser.snabbt och De ökade kostna-export-
fulltinte priserna Företagderna vältras dock över på verksamma påut.

sinmed utländsk konkurrens i prissättning hänsyn tillmarknader tar
i försäm-prisutvecklingen omvärlden. Konsekvenserna detta denär attav

konkurrenskraften till i relativa priserrade kommer uttryck såväl högre
vinsterlägre under de kommande åren.som

1985-1995Diagram 9.1 Bruttovinstandel i industrin

Procent

32 - ............................................................................... ..

30- vTidig |öne----------------------------- -- -------- ------ --
//dom nun

28. ................................................... ..................... ..

22- ----------------------------------------- ------------------------------ .-

Långsam löne-20- ---------------------------------------------- -- -
onossnin

18 I I V V I
1985 1987 1989 1991 1993 1995

finansdepartementet.Källa: Statistiska centralbyrån och



187

förExportpriset bearbetade genomsnittligaoch det hemmamark-varor
nadspriset för industrivaror ökar mellan 2och snabbare konkurren-1 än

priser 1990åren och 1991. Samtidigt faller bruttovinstandelen iternas
industrin med 5 procentenheter mellan åren 1989 och 1991. Vinstande-ca

i övrigt näringslivlen i oförändradär däremot det närmaste under samma
period. jämförelseDet avspeglar i industrin, mindremed omvärldsbe-ett,

kostnadsökningar får fullständigtroende; här genomslag priser-påett mer
na.

tillväxt deLåg årennärmaste

påtagligt för kostnadskrisen tillväxtenEtt uttryck den lågaär under åren
1990- 1992. med i genomsnitt 1%, vilket jämförasBNP växer skallca

3% imed tillväxt omvärlden. tillväxtenpå nära Den beror ien svaga
utvecklingen investeringarhuvudsak och utrikeshandel.på av

14%statsobligationer ligga kring 13- defemåriga bedömsRäntan på
bruttovinstandelSamtidigt industrins årenförsta 1990-talet.åren på är

nivån 1980, förei °/0. år dvs.1991 1992 drygt 22 Detoch motsvararnere
syftade förbättra industrins villkor.tilldevalveringarna, bl.a. attsom

iår slutetvinstandelen lägre under någraskall dock ännuDet sägas att var
1970-talet.av

medförproduktionräntenivå och vikandelåga vinsterna, högDe enen
Åren bruttoinveste-kraftig investeringsnedgång. 1991 och 1992 beräknas

17 %. Till bildenfalla hörringarna i näringslivet med sammanlagt närmare
offentliga investe-i bostadsinvesteringarna och ökandenedgångsvagen

1995Diagram 9.2 1985-BNP

Årlig procentuell fördndring
4.0 -

3.5-

3.0-

2.0-

.-" Långsam löne-
anossnin_o5 _______________________________________________

0.0 . .. . . 19951991 19931985 1987 1989

Källa: Statistiska finansdepartementet,centralbyrån och
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minskar bruttoinvesteringamaringar. Sammantaget de totala med 11ca
under dessa två år.

Investeringsbedömningen naturligtvis behäftad med osäkerhetär stor
tidsförloppet i förväntningargäller och styrkan nedgången. Såvälnär det

relativ produktionstillväxtlönsamhet långsam talarsämreom som en
investeringsfalletför kan bli kraftigt. Settdock bakgrundatt mot attav

följdinvesteringarna 1983 1990 deökat under år åren totalastegen av - -
40%bruttoinvesteringama med behöver kanske inte kort-närmare en-

framtidavarig investeringsnedgång så alarmerande med tanke på denvara
sikt emellertid effekterna produktiontillväxten. På kort på och syssel-är

påtagliga.sättning
näringslivförandelsförluster svensktRelativprisutvecklingen innebär

vinstnivån torde ocksålågahemmamarknaden. Denpå såväl export- som
ytterligareproduktionskapacitet, vilket drarviss utslagningtillleda nerav

handelsbalansen deförbättrasimporten. Trots detökarochexporten
tjänsthandelniöverskottet ochsammanlagdaDetåren.närmaste varu-

miljarder 1990 ökar med3 kr., årnågot,exportnettot reduceras menca
1992.1991 ochmiljarder år åren8 kr. perca

flera fak-utveckling beror påförhållandevisExportnettots gynnsamma
bytesförhållande omvärlden; debidrar bättreDels gentemotett.torer.

1990 ochimportprisema under årenexportprisema, ökar änsvenska mer
andelsförluster, medväxaexportvolymen,totala1991. Dels kan den trots

efterfrågan ifortsattföljd godtill2-3°/0 årende närmaste tre av en
efterfrå-inhemskimporten tillbakaSlutligen hållsomvärlden. svagav en

maskininvesteringama1991 1992i synnerhet åren och närgällerDetgan.
1%.vid drygtImportökningen dessa båda årkraftigt.faller stannar

avkastnings-tillkommer osäkerhetenbytesbalansendet gällerNär om
avsnittidiskuteras dettautveckling. Problemetnettots senare

innebärutvecklingBruttoinvesteringamas och nettoexportens samman-
till BNP-tillväxten undernegativt bidragkapitalbildningen etttaget att ger

används tilltillväxten9.3. helaförsta tabell Mer änår, att1990-talets tre se
tillväxten1991, då ärgäller i synnerhet årkonsumtionen. Detöka som

skatteomläggningens andraeffekternaexpansivadesamtidigtlägst avsom
konsumtionen.privatadrar densteg upp

1989-1995. Modellkalkylentill BNP-tillväxten9.3 BidragTabell
föregående BNPårsProcent av

1994 19951991 1992 19931989 1990

1,6 1,51,8 1,6 1,40,8 1,3Konsumtion
1,0 1,00,9 1,4 1,1 1,10,4Privat

0,5 0,5 0,50,4 0,50,4 0,5Offentlig
1,0-0,1 0,81,0 -0,3 1,2 1,1Kapitalbildning - 0,80,70,3 -0,9 0,51,3 1,4Bruttoinvesteringar - 0,0 0,00,0 -0,20,0 0,0Lagerinvesteringar 0,7

0,5 0,4 0,20,2 0,8-0,9 -0,6Nettoexport
2,5 2,52,41,8 1,0 0,6 1,5BNP

Källa: Finansdepartementet.
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efterfrågeläget försvagasAnpassning när

Den tillväxtenlåga förstaunder hälften prognosperioden medförav en
gradvis iuppgång den öppna arbetslösheten till nivå 2,3%påen av
arbetskraften 1992.år Uppgången kommer till stånd antalettrots att
arbetade timmar sysselsatt medelarbetstiden beräknas minska medper
0,3°/0 år under åren l99l och 1992.per

Bedömningen medelarbetstidens utveckling grundas påav en samman-
vägning flera motstridiga tendenser. Skatteomläggningen inne-väntasav
bära stimulans till ökade arbetstider med förlagdtyngdpunkten tillen -
åren 1991 1992 ioch storleksordningen 0,4 °/o år under kalkylperio-per-
den. I riktning förlängningenverkar till föräldrale-motsatt rätten betaldav
dighet införandetoch sjätte semestervecka. Dessa reformerbådaav en
bedöms tillsammans med långsammare underliggande utvecklingen av
arbetstiderna medföra reduktion medelarbetstiden med %närmare len av
åren l99l och 1992.

Tabell 9.4 Arbetsmarknad 1989-1995. Modellkalkylen
Förändring från föregåendeår

1989 1990 l99l 1992 1993 1994 1995

Sysselsättning,timmar, % 1,6 0,6 -0,l -0,l 0,5 1,21,1
Medelarbetstid, % 0,l -0,l -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,3
Sysselsättning, % 1,5 0,7 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9personer,
Sysselsättning,tusental

66 33 7 8 25 37 42personer
Arbetsutbud, % 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7personer,
Arbetsutbud, tusental

56 45 28 18 24 31 33personer
Arbetslöshet, tusental

10 12 21 9 0 -6 -9personer -% arbetskraften 1,4 1,6 2,1 2,3 2,3 2,1 1,9av
Källa: Finansdepartementet.

Arbetskraftsutbudet med i genomsnitt 30000beräknas växa ca perso-
°/o, for beräkningarna0,65 perioden. Utgångspunkteller år underner, per

befolkningsförändringarunderliggande trend påverkad bl.a. ochär aven
kvinnornas förvärvsfrekvens, kapitel har tagitsökade Hänsyn ocksåse

färre finnatill viss konjunkturberoende variation. Dels torde detpersoner
meningsfullt ingå i arbetskraften sysselsättningen långsamt,när växeratt

föremål försannolikt arbetsmarknads-dels då antalär störreett personer
elfektema arbetskraftsef-politiska åtgärder. mildras lägreDärmed av en

terfrågan på den arbetslösheten.öppna
sysselsättningen i genomsnittmed 25 000växer eller drygtca personer,

0,5%, 1990- 1995. Som framgårår under åren tabell 9.4 döljerper av
Årengenomsnittsilfrordessa dock markant konjunkturförlopp. 1991ett

sysselsättningenoch 1992 ökar med endast 8 000 år. Det ärca personer per
sysselsättningstillväxtenden långsamma dessa år ligger bakom arbets-som

löshetsökningen.
förhållandevisDen försämringen isnabba arbetsmarknadsläget medför

kraftig dämpning timlönemas ökningstakt under loppet två år,en av av
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Diagram 9.3 arbetskraftenArbetslöshet i 1985-procent 1995av
Procent

as- ----------------------------------------------------------------------- ------ u
I-Långsam löne-

mi .-r°"3 . ................ ..

2.5- --k-ø---------------------------------------------- ----- - Modenkqm |

1997 1999 1991 1993 19951955

Källa: Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

1992 och 1993. Från och med år 1993 växer lönerna i den svenska
ekonomin i takt iden konkurrentländema,motsvararen dvs.som mellan
4% %.och 5

bidragandeEn orsak till den kraftiga lönedämpningen är uppgången iatt
arbetslösheten inträffar i skede vinstandelennärett i industrin är mycket

Diagram 9.4 Timlön i ekonomin helhet 1985- 1995som
Årlig procentuell förändring
12. . . .. .. . ... .. . . .. . .. ... ... ... ... .. ----- --- ----------------------------------- -----
11. ............................................................................... ..Modellkolk I
10. . . .. ... . .. ... ... . .. . .. ... ... ..--.. - ------- ------------

g-

8..

7.

6.

5-
Tidi lönedömnin

-----/ ------------------------------- --

3 I l I I -1985 1967 1989 1991 1993 1995

Källa: Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och
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löneekvationer ilåg. l de används modellkalkylen påverkas densom
nominella löneökningstakten i industrin arbetsmarknadsläget via rela-av
tionen förädlingsvärdetmellan löneandelen och arbetslösheten. Rela-av
tionen, för relativ förhandlingsstyrka,kan tolkas uttryckettsom som
innebär associeradhög arbetslöshet är med låg löneandel viceochatt

ökning arbetslösheten dämpar löneökningstakten nivåntillsversa; en av
förenligpå löneandelen med den högreär arbetslösheten.

2%En arbetslöshet på drygt inte i historiskt perspektivär hög sett ett
definitivt inte internationellaoch med mått avsnittmätt. l 9.4 argumente-
för nivå innebäraarbetslöshet på denna bör endast begränsadeattras en

välfärdsförluster. Samtidigt kan naturligtvis ställa sig frågan detman om
troligt försvagning i arbetsmarknadslägetär denna storleksord-att en av

ning får effekter i riktning.så starka lönedämpande Modellkalkylens resul-
förenliga forskning finnsdock väl med den inomär området,tat som se

avsnitt 9.4.
Ändå löneökningstaktendet tänkbart i modellkalkylenär påverkasatt

iarbetsmarknadsläget vad den verklighetenän skulle Engöra.mer av
faktor för löneökningstakten i faktiskttalar detta Sverige aldrigär attsom
under decennierna varit nivåerde två på så låga ide ärsenaste nere som
modellkalkylen 1993- 1995.under åren Det bl. denna bakgrundär mota.

scenario något långsammare löneanpassning redovisasmed iettsom en
avsnitt 9.3.

Hushållssparandet ökar

kommande åren. Dentillväxten dekonsumtionen hållerDet är uppesom
bli l,5-2% 1990--årenökningstakt beräknasoffentliga konsumtionens

konsumtionframför allt kommunernaskapitel Detl995, är somse
förfinns förutsättningar bygga2%ökningstakt drygtpåMed attväxer. en

hälft.första Utrymmet1990-taletsunderäldre- och barnomsorgenbådeut
mycket begränsat.verksamhet dåexpansion övrig kommunal ärför av

privata konsumtionen vuxit förhållandevisDen har snabbt under en
förefallerföljd 1989 emellertid ökningstakten haår. Under år bromsatsav

Sparkvoten med 2,5 procentenheter. Under dedå närmastesteg trecaupp.
förutsätts fortsatt förbättring från -2,7%sparkvoten, år 1989åren en av

till 0,5% år 1992, dvs. med 4 procentenheter. Trots detta ökarnärmare
privata konsumtionen påtagligt periodden under denna beroende på att

disponibla inkomster snabbt. ihushållens växer Det gäller synnerhet år
1991, vilket sammanhänger skatteomläggningens Realmed andra steg.
disponibel 4% konsumtionen °/0.inkomst ökar då med och med 2,5drygt

prognosperiodens sista oförändrad. priva-Under år sparkvotenär Dentre
konsumtionen %då med knappt 2växer år.ta per

givits kapitel skall barai Häri sparkvoten harMotiv för uppgången
sig tilli bör ledadisponibla inkomstenökningar dennämnas att stora av

konsumtionvilja jämna sin överhushållensparande,ökat utantasett om
deräntenivån hög underbedömsYtterligare skältiden. är attett vara

l990-talet.första åren på
disponiblahushållens realatillväxtenframgår tabell 9.5Som är avav

avspegling hurutsträckningframåt ifrån 1992 ochinkomster år stor en av
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ikalkylperiodens första två år,utvecklas. Underlöneinkomstemade reala
transfereringssystemetförändringar skatte- ochspelar1991,synnerhet av

utveckling.för realinkomsternasrollstoren

Modellkalkylen1989- 1995.sparandeinkomstutveckling ochHushållens9.5Tabell
från föregåendeårförändringProcentuell

1994 199519931991 199219901989

1,00,7 0,82,61,2 0,22,6utbetald timlönReal
2,21,91,30,1 2,51,94,6utbetald lönesummaReal
1,92,0 1,72,83,0 4,03,3disponibel inkomstReal

1,8 1,92,02,6 2,11,70,8konsumtionPrivat
0,5 0,50,5 0,5-0,1-2,7 1,5Nettosparkvot -

Källa: Finansdepartementet.

inkomstskat-innebär sänkta1990 och 1991Skatteomläggningen åren att
tillbeskattning. lederindirekt Detfinansieras ökadtill viss delter genom

3konsumentprisemas ökningstakt med närmarepåspädning pro-aven
År iskatteomläggningen1990dessa båda år. väntas settcentenheter stort

1991,skattereformens andra årför hushållen, medanneutral steg,vara
disponibla inkoms-realaökning hushållensmedföra starkberäknas aven

marginellt. Efterendastföre skatt ökar dålöneinkomsternarealaDeter.
4%.öka medlöneinkomstema däremotberäknasskatt ca

1990 och 1991under årenrealinkomsternatillväxtenTill godaden av
föräldraförsäk-Bland dessa märkstransfereringsinkomster.bidrar ökade

arbetsskadeförsäkring.barnbidrag ochring,

utvecklingmöjliggörLöneanpassning gynnsam
delprognosperiodenslöneökningarna undernominellaDe lägre senare

investerings-utrikeshandels- ocheffekterna påhuvudsakligen vialeder,
ekonomin.tillväxten i BNPförbättringavsevärdtillutvecklingen, aven

förKapitalbildningen då°/0 år.1995 med 2,51993ökar åren svararperca-
liggeri BNPuppgångenökningstakten. Bakombetydande del enaven

2 ochnäringslivet helhet drygtproduktivitetstillväxt iårligsnabb som-
effekternegativa påreformer medEftersom inga3-4°/0.industrini ar-

kalkylperioden sker ocksåförplanerade slutetbetskraftsutbudet är enav
iblir arbetslöshetenDärmed nedgångenmedelarbetstiden.ökningviss av

mindre.
produktivi-tillsammans medlöneökningstaktmåttligEn gynnsamen

produktionskostnader lång-företagens växerinnebärtetsutveckling att
i Sverige kommainflationstaktenberäknasDärmedefter 1992. attårsamt

i omvärlden.förutsätts rådai underkant denliggasnarast somav
vinstutvccklingen vänderi takt medlnvesteringsviljan återvänder att

tillperiodenindustrin sluteti nårBruttovinstandelenuppåt. mot uppav
genomsnittliga nivån underfortfarande betydligt lägre denän26%. Det är

för investeringarrelativa lönsamhetenhälft. Den1980-talets andra nya
8,5%faller till årsuccessivträntenivånemellertid ocksåpåverkas attav

1993-1995 brutto-ärinvesteringskonjunktur årenEfter god1993. en
investeringsfallet 1991.årföredei nivå högre äninvesteringarna något var
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produktionskostnader skapar för relativpriser,Låga sänktautrymme
vilket möjligtdet återta marknadsandelar.gör Exportvolymen ökaratt

Ävenperioden 1995 5-6°/0 importen fartunder 1993- med år. itarper
investeringsaktiviteten tilltar. lmporttillväxtenoch med dockatt stannar

vid 4-5% Därmed kan det sammanlagda överskottet iår. ochper varu-
tjänstehandeln, vissa terms-of-trade Förluster, öka med 3-4 miljar-trots

1993-der kr. år åren 1995.per
Sammanfattningsvis utvecklingsforloppet 1990-kan 1995 beståsägas

faser mellanliggande anpassning kostnadsutvecklingen.två medav en av
för från kostnadskris tillväxt tillAvgörande övergången och långsam en

forutvecklingsbana ekonomi dämpning timlö-svensk ärgynnsam en av
ökningstakt. dämpning i sin avhängigDenna är arbetsmark-turnernas

finns därför förutsättningarnadsläget. Det skäl peka några ipå modell-att
kritiska för skisserade utvecklingenkalkylen den på arbetsmark-är attsom

till arbetskraftsutbudet,naden skall komma stånd: sparandet och graden
i ekonomiska politiken. Om skattereformens positivastramhet denav

effekter medelarbetstiden inhemsk efterfrågan blirpå överskattats eller
beräknade lågt sparande eller inte tillräckligthögre denän ettgenom en-

finanspolitik överhettningenrestriktiv så kan på arbetsmarknaden-
dröja Exempelvis sysselsättningenkomma kvar. skulle den kommunalaatt

snabbare blirkunna komma beräknat arbetsmarknadslägetväxa änatt om
omständigheter möjligheternaskulle tillUnder sådana nedväx-svagare. en

ling prisökningstakten till nivålöne- och omvärldens små.varaav

Nedgång bruttosparandeti

Det samlade i Sverige minska kraftigtsparandet beräknas förstaunder de
åren l990-talet. privatapå Både den offentligaoch konsumtionen iväxer

Diagram 9.5 Sparande,investeringaroch bytesbalans1985- 1995

Procentuell andel BNPav
Löpande priser
25 . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. .-. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . ..

20 -

15-

a
B tesbulans

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

-10 . . u . v .1985 1987 1989 1991
Källa: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

7 10-0264
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under dessatillväxtenhelaänkanMan sägaBNP.takt än attsnabbare mer
fråndärmedminskarBruttosparkvotenkonsumtion.ökadtill engårår en

1991-1993,15% under årenomkringtill198918,5% årkringnivå se
9.5.diagram

samtidigtökar dåBNP-tillväxten1993.årbrytsi sparandetNedgången
bruttosparkvotenblirResultatetdämpas.konsumtionstillväxten attsom

16% 1995.årtill omkringsuccessivt växer
finansiellt sparande.investeringar ochidelasBruttosparandet kan upp

mellanprocentenheter4falla med nästanberäknasInvesteringskvoten
därefter öka något.17%, föromkringnivåtill1993 ned att1989-åren en

helabruttosparandet underöverstigaemellertidlnvesteringsnivån bedöms
ekonomin, eller by-isparandetfinansiellavarför totaladettidsperioden

underskott.fortlöpandeuppvisartesbalansen,
skrivitshar skattesatsernaoffentliga inkomsternaberäkningen deVid av

vis det speglarsådantrespektive skattebas påtill atti förhållande ettfram
planeradeframtida1990 och detårundernuvarande skattesystemetdet

iiresulterarFramskrivningama settdärefter. stortettskattesystemet
1990- 1995.under årenskattetryckoförändrat

ModellkalkylenBNPv1988-1995.isparande procentFinansiellt9.6Tabell av
19951994199319921991199019891988

2,21,00,10,40,41,13,11,5
2,12,12,42,93,93,62,62,5Socialförsäkring 1,1-0,40,10,00,61,00,80,5
3,12,72,22,52,93,74,93,5sektoroffentligSumma

10,0-9,69,210,5-11,811,710,3-6,7företagIcke-finansiella 5,35,14,95,46,15,84,74,7företagFinansiella 0,00,00,00,00,31,01,6-2,8
4,7-4,5-4,35,06,06,87,2-4,7 -sektorprivatSumma ----
1,6-1,s-2,12,53,13,12,3-1,2 -----

finansdepartementet.ochKonjunkturinstitutetKällor:

omkring 2,5medminskaberäknassparandetfinansiellaoffentligaDet
1989-1993,årenmellanBNPandel seräknatprocentenheter avsom

delsBNP-tillväxten,relativt lågadendelsförklaraskan9.6. Dettabell av
till hushål-transfereringarkonsumtion ochoffentligförutgifterökadeav

utbyggnadenförframförallt kostnadendettransfereringama ärBlandlen.
för arbets-utgifternabarnbidragethöjdadet samtföräldraförsäkringen,av
offentligaåterigen det1993Efter växerårökar.skadeförsäkringen som

ekonomin förbättras.itillväxtensparandet närfinansiella
finansiella under-uppvisa storaväntas sammantagetFöretagssektom

icke-dehossparandetfinansiellakalkylperioden. Dethelaunderskott
1980-talet,under slutetkraftigtförsämrades somföretagenfinansiella av

aktie-direktinvesteringar ochfinansieraförupplåningökadföljd attaven
avkastningen påkalkyl ärförförutsättning denna attutlandet. Eniköp

Sverigetillutsträckning hemii utlandet större tastillgångarföretagens
1980-talet.fallet i slutetvadvad1991 änefter år avsom
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finns flertal faktorer förDet talar ökat hushållssparandeett ettsom
under 1990-talet, kapitel i finansiellaUnderskottet hushållensse sparan-

successivt framde minska till 1992 eliminerats.väntas år då det helt har
Efter 1992 finansiellaår hushållens ligga kringväntas sparande kvar noll-
strecket.

Bytesbalansen uppvisaberäknas underskott periodenunder helastora
förbättringen1990- 1995. successiva efterDen år 1991 kan helt hänföras

till förbättrat avkastningmedan kapitalpå ochett exportnetto, posterna
övriga transfereringar uppvisar underskott under hela kal-sammantaget
kylperioden i storleksordningen 3,5-4,5% BNP år.av per

Kosznadskrisen försämrar de ofentliga finanserna

finansiella utvecklingen i offentligaDen den sektorn tidsperiodenunder
1989- 1995 redovisas i 9.7. beräkningarna offentligatabell I denöver

inkomstersektorns den statliga inkomstskattenhar sänkts med 7 procent-
enheter år 1990 och den kommunala utdebiteringen höjts med knappt 40

Sänkningen inkomstskatten finansierasöre år. huvudsakligensamma av
förunderlaget mervärdesskatten breddas.attgenom

Beräkningarna skatteuttaget for 1991 följande enligtår och år sker deav
Årriktlinjer finns i aviserade skattereformen.den 1991 sänks desom

statliga inkomstskattesatserna ytterligare, vilket finansieras skärptgenom
kapitalbeskattning och breddning skatteunderlagen. Breddningenav avser

utgifter 1989- 1995.Tabell 9.7 Den offentliga sektorns inkomster och Modellkalky-
len
Procentuell i löpande priserandel BNPav

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Inkomster
Socialförsäkringsavgifter 14,6 14,8 15,2 15,3 15,015,1 15,1
Räntor 4,5 5,1 5,3 4,6 3,8 3,6 3,7
Ovriga inkomster 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,24,1

65,9 66,0 64,6Totalt 65,4 65,7 64,2 64,0

Utgifter
Transfereringar
till 21,9hushåll 20,5 20,7 21,4 21,8 21,6 21,3

Därav:
folkpension 10,4 10,3 10,3 10,4 10,4 10,3ATP och 10,3

Sjukförsäkring 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Föräldraförsäkring 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,21,1
Arbetsskadeförsäkring 0,7 0,9 1,0 1,2 1,2 1,31,1
Arbetsmarknadsstöd 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1
Ovrigt 4,6 4,9 4,84,7 4,7 4,6 4,5

Ovriga transfereringar 5,7 6,0 6,1 6,0 5,6 5,35,5
Konsumtion 26,2 27,3 28,3 28,4 28,4 28,427,7
Investeringar 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7

5,2 5,3 5,0 4,2 3,8 3,3 3,2Räntor
63,1 63,2 62,4 60,9Totalt 60,5 62,2 61,5

3,1Finansiellt 4,9 3,7 2,9 2,5 2,2 2,7sparande
Bruttosparande 7,8 6,6 5,7 5,3 4,9 5,4 5,8

Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och
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för inkomstskatt arbetsgivaravgiftersåväl ochunderlagen mervärdes-som
Samtidigt bortfaller inkomsterna arbetsmiljöavgifterskatt. och denav

tillfälliga vinstskatten. Sammantaget blir skattetrycket avgif-skatter och-
i genomsnitt omkring 56,5%i BNP under åren 1990-ter procent av -

1995.
1990 och 1991skeroffentliga inkomsterna årenökning deDen somav

Närtill följd högt ränteläge. ränte-ränteinkomsterökadepåberor ettav
ränteinkomster, räk-offentliga sektornsminskar dennivån sjunker även

AP-fondenframförallt avkastningen påBNP. Detandel är somnat som av
socialförsäkringssektomsberäknas1991 och 1995minskar, mellan åren

andel BNP.räknatminska med procentenhetränteinkomster avsomen
Även 1990-första åren påutgifterna öka under deoffentliga bedömsde

för konsumtion ochutgifterna1992 beräknas1989 ochMellan årentalet.
respektive procentenheter räknat1,7transfereringar med 2,1öka som

BNP.andel av
ekonomin förklararitillväxtenframförallt den låga attDet är som

relativt mycket under dekonsumtionen ökaroffentligautgifterna för den
genomsnittligatilli förhållande BNP. Den1990-taletförsta påårentre

1,7%bli omkring under dessaberäknaskonsumtionsvolymentillväxten i
tillväxtengenomsnittligastorleksordning denivilketår, är somsamma

väntasi ekonomin återtillväxttaktenEfter 1992år när1980-talet.under
ikonsumtionenför offentliga växautgifterna denberäknasöka samma

priser.i löpandeBNPtakt som
beräknas ske underandel BNPtransfereringarnasökningDen av somav

tillväxttaktenförutom den lågaförklaringarförsta har radår1990-talets en
barnfamiljerna beräknas öka närtillför stödekonomin. Kostnadeni

höjs. ökande arbets-barnbidraget Denochföräldraförsäkringen byggs ut
för arbetsmarknads-medför utgifternai modellkalkylenlöshetsnivån att

för arbetsskade-Slutligen kostnadernahar ävenpolitiska åtgärder växer.
Efter-1995.perioden 1990-kraftigt under helaökaförsäkringen bedömts

hänföras tilltransfereringsutgifternai kanuppgångenmerparten avsom
transfereringarna andelminskar1990-talet, återförsta påårende som av

i ekonomin beräknastillväxtenkalkylperioden, närslutetBNP mot av
öka.

utgiftsut-inkomst- ochredovisadei tabell 9.7innebär denSammantaget
finansiellauppvisa sparande-offentliga kansektornvecklingen denatt

3%i genomsnitt knappt1995 påtidsperioden 1990-helaunderöverskott
successivt minskaemellertidfinansiella sparandet beräknasBNP. Detav

därefter förbättrasför årenandel BNP1993 räknatfram till år attavsom
förbättrattill följd i huvudsak räntenetto.19951994 och ettav

utlandettilloch direktinvesteringarsparandeöretagssektornF

under deBNPandelminskabruttosparande beräknasFöretagens avsom
främstkansparandetlägre9.8. Dettabell1990-talet,första påårentre se

framförallt indu-inomskeberäknasvinstnedgångdenförklaras somav
1992 ökarEfter årförsämrat räntenetto.ävenstrin dessa år, ettavmen

förbättras.näringslivets vinsterbruttosparande närföretagensåter
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Tabell 9.8 Företagensinkomster, utgifter och sparande1989-1995. Modellkalkylen
Procentuell andel i priserBNP löpandeav

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Inkomster 22,7 20,7 19,3 18,9 19,5 20,1 20,5
Utgifter 28,3 26,6 25,0 23,9 23,8 24,6 25,2

Skatter 2.8 2,4 2,6 2,8 2,8 3,0 3,2
investeringar 15.0 14,5 12,6 11,6 11,6 11,9 12,3
Ovrigt 10.4 9,7 9,7 9,5 9,3 9,7 9,8

Finansiellt sparande 5,95,6 5,7 5,1 4,3 4,6 4,7- - - - - - -
Bruttosparande 9,4 8,7 7,0 6,6 7,3 7,4 7,6
Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

Till följd den investeringsutvecklingen under åren 1990- 1992,av svaga
minskar i företagensunderskottet finansiella sparande andel BNPsom av

lägre bruttosparande. Investeringarna beräknas igenökatrots underett
perioden 1993-1995. Det högre bruttosparandet medförunder dessa år

finansielladock de underskotten hos företagen räknat andelatt som av
blir iBNP genomsnitt procentenhet lägre under 1990-än åren 1992.en

beräkningarnaI företagssektorns sparande har antagits Företagenattav
efter år l99l i utsträckning förökad avkastningen frånhem aktier och
direkta investeringar i tillutlandet Sverige. omfattandeDe direktinveste-
ringarna och nettouppköpen aktier utomlands skett understora av som

medförtår har växande räntebetalningar för företagen. Vinsthem-senare
tagningarna efter l99lår har schablonmässigt antagits den stor-vara av
leksordningen den trendmässiga försvagningen i företagens kapitalin-att
komster uppkommer växande räntebetalningar till utlandetsom p.g. a.
upphör.

vinsthemtagningarAntagandet ökande från utlandet i företagssek-om ,efter år l99l påverkar bytesbalansens utvecklingäven under årentorn
1992-1995. illustrera effektenFör detta antagande redovisas iatt av
tabell 9.9 beräkningartvå bytesbalansen. I huvudalternativetav som-
tidigare redovisats i tabell 9.6 vinsthemtagningarnaökar till Sverige-
efter år 1991. alternatival den beräkningen har utdelningarna direktapå
investeringar aktieroch under avkastning på kapital antagitsposten vara
oförändrade på 1991-års nivå under perioden 1992-1995. l den senare
beräkningen försämras avkastningsnettot omkringmed 5-6 miljarder kr.

periodenår under 1992- 1995 till följd fortlöpandehögade bytes-per av
balansunderskotten. Det skall jämföras med i oförändratett stort sett
avkastningsnetto i huvudalternativet.

Tabell 9.9 Känslighetskalkyl pá bytesbalansensutveckling 1989-1995
Procentuell andel iBNP löpande priserav

1989 1990 l99l 1992 1993 1994 1995

Huvudalternativ -2,3 -3,1 -3,l -2,5 -2,1 -1,8 -1.6
Utan ökade
vinsthemtagningar -2,8 -2,8 -2,8 -2,9- - -
Källa: Finansdepartementet.
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efterfrån år 1991ökning vinsthemtagningarna utlandetSker ingen av
3%uppvisa i storleksordningenunderskottberäknas bytesbalansen av

förbättring i handels- ochsker1992-1995. DenBNP årenäven som
försämrat avkastnings-motverkas dåtjänstebalansen under dessa år ettav

netto.
direktinvesteringarna i utlandet beräk-svenskamodellkalkylen har del

förfinns och sådantefter 1991. Detminska år argument emot ettnats
direktinvesteringarna ifrämst faktumdetantagande. Mot talar storatt

intemationaliseringspro-fortgående, långsiktigutsträckning del iär enen
Delvisolika avspeglar säkertkapitel talarFör1 argument.ett parsecess,

fak-direktinvesteringarna allra åren detomfattande under dede senaste
företagtagits Därmed har ochvalutaregleringen har bort.atttum personer

fått fria händer det. Detinvestera utomlands göra ärvelatlänge attsom
löneökningstakten itillfällig effekt. Genom pris- ochemellertid atten

blir relativtsig till i omvärlden det ocksådenmodellkalkylen settanpassar
överhettningen påinvestera i Sverige. Vidare beräknaslönsamt attmer

tillbortfaller arbetskraftsbrist skälminska.arbetsmarknaden Därmed som
Sverige.i för i Tänk-väljer utomlands ställetföretagen expanderaattatt

framtida energipoliti-upplevda osäkerheten denockså denbart är att om
till EG skingrats på sådantSveriges förhållande har sättken och attett

minskar.direktinvesteringarna i utlandet
perioden 1992- 1995direktinvesteringarna undersvenska ävenOm de

miljarder eller högre ochstorleksordningen 40 kr åriskulle pervara
bytesbalansunderskottenvia upplåning i utlandet kommerfinansieras att

Å sidan bytesbalansun-3% måstebetydligt BNP. andrabli högre än ettav
försiktighet efter-vis tolkas meduppkommer på dettaderskott storsom

registrerade avkastningen så låg påföljd den ärdelvisdet är atten avsom
förmögenhets-Utlandsinvesteringar iresulterarutlandstillgångarna. en

avkastning översti-i kanuppbyggnad utlandet antas somgenerera ensom
försavkastningendel hemfinansieringskostnaden. Endast den somavger

i bytesbalansstatistiken iemellertid för närvarandeSverige registrerastill
finansieringskostaden i formutdelningar hela ränteut-form medan avav

återinvesterasavkastningenfullt Den delgifter registreras ut. av som
fas-värdestegringar aktier ellerorealiserade påeller bestårutomlands av

statistiken.inte ialltsåtigheter syns
bytesbalansstatistikenkring harosäkerhet råderTill följd den somav

uppgift värdera desärskild utredningsman medtillkallatregeringen atten
iunderskottetdet växandeekonomisk-politiska konsekvenserna av-av

statistiskaförändringar i redo-föreslå eventuella denkastningsnettot och
visningen.

känslighetsanalyser9.3 Några

tidig dämpning löneökningstaktenEn av

framskrivning ekonomiska utvecklingenModellkalkylen denär en av un-
fem historiska erfarenheter.de åren baserad på Den utgårder närmaste

från förutsättningen inga ekonomisk-politiska åtgärder deutöveratt som
angivits vidtas.tidigare
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genomförs omfattande skattereform.1990 1991 DenUnder åren och en
få i sina disponiblainnebär hushållen särskilt år 1991 kan uppgångatt en

förinkomster vid nominella löneökningstal. talarmycket låga Detäven att
inflationsspiralenfinns unik möjlighetdet bryta det skeratt utan attennu

efterfrågefall ivia kraftigt betydande uppgång arbetslösheten.ochett en
rejäl lönedämpning blir iVilka konsekvenserna snabb och belysesav en

scenario. jämförelse modellkalkylen blir utvecklingenalternativt 1 medett
Framför intebetydligt allt behöverde årennärmaste tre gynnsammare.

försvagaslöneanpassningen föregås arbetslöshet. Tillväxtenökadav en
betydligt mindre omfattning.ihär de kommande åren,även men

1989-1995. AlternativetTabell 9.10 Försörjningsbalans och vissa nyckeltal med
tidig lönedämpning

från föregående 1985 priserProcentuell förändring år. års

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Färsörjningsbalans
1,8 2,2 2,3 2,21,8 1,5BNP 1,1

6,1 3,3 1,5 2,5 4,9 4,94,4lmport
3,0 1,6 2,56,4 4,7 5,1 5,1varor

4,3 4,7 2,3 3,0 3,7 3,9tjänster 1,1

Tillgång 3,0 1.7 1,5 2,0 2,9 3,0 3,0

0,8 2,6 1,7 1,9 1,8 1,7Privat konsumtion 1,4
1,6 1,8 1,8 1,8 1,8Offentlig konsumtion 1,4 1,7.
0,0 0,6 0,6 0,61,3 2,0 0,6Stat

1,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,21,4Kommuner
3,9Bruttoinvesteringar 6,2 1,4 5,3 -1,7 3,8 4,1-7,8 8,3 2,5 6,1 6,1 6,4Näringsliv exkl. bostäder 1,4 -- 9,0 2,7 10,4 7,810,1 1,4 10,5därav industri - --0,5 -0,7 1,0 -1,0 -1,0 -1,04,4Bostäder -2,8Offentliga myndigheter 1,2 5,0 1,1 1,1 1,11,1

Lagerinvesteringar 0,00,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0
3,8 5,0 5,2 5,03,6 2,3 4,4Export

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

Användning 2,0 2,9 3,0 3,03,0 1,7 1,5

2,7 0,7 2,0 12,2 2,2efterfrågan 1,5 1,1lnhemsk
Nettoexportb 0,7 0,2 0,1 0,0-0,9 -0,4 0,9

Nyckeltal
3,6 3,7 3,96,3 7,9 5,2 3,5Konsumentpris°

1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8% 1,4Arbetslöshet
5,39,8 8,7 3,0 4,9 5,1 5,4Timlöner

9,4 8,4 14,3 22,3 26,1 29,8 34,1miljarder kr.Exportnetto
-40,8 -37,2 -34,6 -32,2miljarder -28,2 -41,4 -47,5Bytesbalans kr.

offentligFinansiellt isparande
49,6 39,2 45,8 55,9 65,4miljarder 60,3 44,4sektor kr

2,1 2,13,3 2,8 3,2 2,1 2,3disponibel inkomstReal
2,2 2,2 1,9 1,7Produktivitet i näringslivet 0,3 0,4 1,4

3,2 2,92,5 1,2 2,6 3,4 3,7industrindärav
26,2 27,1 28,4 29,5 30,3Bruttovinstandel i industrin °/o 27,6 25,1

från Preliminär nationalbudget för 1990Försörjningsbalansenför 1989a hämtadär
PNB.
b i föregående BNP.Förändringar årsprocent av Årsgenomsnitt.° lmplicit detlator för privat konsumtion.
Källa: Finansdepartementet.
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i modellkalkylen ochredan 1990 lägreLöneökningstakten år något änär
överhettningenvid 3%. Genom påförutsätts kunnaår 1991 attstanna

stabiliseras kring 1,7-samtidigt arbetslöshetenarbetsmarknaden lättar -
5%ökningstakt bli beståendefrån framåt kan1,8% 1991 ochår runten-

femårsperioden ut.
vinstfallkonkurrenskraftsförsämring kännetecknaroch detDen som

ökningstakttimlönernas dämpasbegränsas härmodellkalkylen attgenom
djup investeringsnedgångi mindre ochtidigare. resulterarDet enen

första 1990-talet. Tillexportutveckling under de åren pågynnsammare
emellertid importen snabbareinvesteringarnaföljd de högre växer ävenav

elfekterna utrikesbalansenpositiva på den realai modellkalkylen. Deän
förhållandevis Samtidigt inteanledningen små. uppkommerblir denav

eftersom exportpriserna utvecklas lång-terms-of-trade vinster härnågra
iöverskotten ochi modellkalkylen. De sammanlagdaän varu-sammare

därför mindre dessablir något under år.tjänstehandeln
i modellkalkylen. Deti bytesbalansen något större änUnderskotten är

Beräkningen avkastnings-utvecklingensin igrundhar exportnettot. avav
förutsättningar i modellkalkylen.nämligen påbyggernettot samma som

positiva effekterna tidig löne- ochmöjligen innebära deDet kan att av en
ekonominTilltron till svenska tordeprisanpassning underskattas. den

företagenvinsthemtagning och imedföra ökadöka. kan tänkasDet atten
i Sverige, vilket skulle innebäraväljer investerautsträckningstörre att en

bytesbalansen.förbättring av
ökningstakt ikonsumtionen förutsättsoffentligadenFör samma som

Även konsumtionen utvecklas likartatprivata pådenmodellkalkylen. ett
idisponibla inkomster långsammare änHushållens reala växersätt. mo-

i förstadärefter snabbare. Det1990- 1992, något ärdellkalkylen åren
sparkvots-reallöneutvecklingen. Den sammanlagdaavspeglinghand aven

iprognosperioden förutsätts bli likaharhelauppgången över storsett som
till perio-emellertid inte lika koncentreradmodellkalkylen. Uppgången är

inkomsterna utvecklas,hälft. delsförsta Det beror på hurdens men
itidigare dettaräntenedgång bedöms kunna kommaframför allt på att en

alternativ.
scenariooffentliga blir i dettafinansiella i den sektornsparandetDet

främstefter 1991. sammanhänger medi modellkalkylen år Detstörre än
den lågautgifter för offentliga konsumtionen, konsekvensdenlägre en av

Även till följdtransfereringsutgifterna blir något lägrelöneökningstakten.
räntebidrag till hushål-arbetsmarknadspolitiska ochåtgärdermindreav

istorleksordning modell-blir ibruttosparandelen. Företagens somsamma
till företagensinvesteringsnivån därmedlederhögrekalkylen. Den att

perioden.blir slutetnågot högrefinansiella underskott mot av
dämpning löneökningstaktentidigareinnebärSammantaget attaven

1990-1995 bliri ekonomingenomsnittliga tillväxten under årenden
°/0 1990lägsta nivå drygt l åri modellkalkylen. Från påhögrenågot än en

2,5% perioden.gradvis till slutet Det ärtillväxtenstiger nära mot av
1,5%i tillväxt härskillnaden markant,framför allt 1991 ärår motsom

tillväxten konsekvenshögre0,6% i modellkalkylen. Den är atten av
ilika ofördelaktigt modellkalkylen.inte utvecklaskapitalbildningen som

negativttill tillväxten dock här årenKapitalbildningens bidrag är även
1991.1990 och
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Den påtagliga vinsten lugnaremest löneutveckling kommer tillattav en
stånd något tidigareår denär lägre öppna arbetslösheten. Som ärmest
skillnaden modellkalkylengentemot halv procentenhet, vilketen motsva-

20 000 Till det kommer färre sannolikt före-rar att ärpersoner. personer
förmål arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Långsam löneanpassning leder till fördjupad kostnadskris

försvagas iNär arbetsmarknadsläget modellkalkylen sker snabben anpass-
ning löneökningstakten. förenligDet slutsats välär är med denav en som

Ändåforskning finns inom finnasområdet. kan det anledning attsom

Tabell 9.11 Försörjningsbalans och vissa nyckeltal 1989-1995. Alternativet med
långsamlöneanpassning
Procentuell förändring från föregående 1985 priserår. års

1989 990 1991 1992 19931 1994 1995

Försörjningsbalans
BNP
Impon

varor
tjänster

Tillgång wb l o P O On

Privat konsumtion .Offentlig konsumtion
Stat
Kommuner

Bruttoinvesteringar I l INäringsliv exkl. bostäder I Iindustridärav l I lBostäder | I I IOffentliga myndigheter .Lagerinvesteringa
Export

varor
tjänster

Användning bb x 9 o o N Nm

Inhemsk efterfrågan
Nettoexport I I
Nyckeltal
K0nsumentpris° N"Arbetslöshet %
Timlöner
Exportnetto miljarder kr.

miljarderBytesbalans kr. N Al I | I I I I.Finansiellt offentligisparande
sektor miljarder kr O w

Real disponibel inkomst
Produktivitet i näringslivet

därav industrin
Bruttovinstandel i industrin %. N .g N N N-
aFörsöijningsbalansen för från1989 hämtad Preliminär nationalbudget förär 1990
PNB.

Förändringar i föregåendeårs BNP.procent av Årsgenomsnitt.° Implicit deflator för privat konsumtion.
Källa: Finansdepartementet.
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i Sverigedärför erfarenheternatill resultatet bl.skeptisksigställa att ava.
°/o mycket begränsade.kringlöneökningstakter 5 är

arbetsmarknads-alternativ kalkyl därredovisasbakgrundenMot den en
löneökningstakten.nominellaeffektfå på denförutsättsläget svagareen

kostnadsanpass-utdragenkonsekvensernaSyftet illustreraär att av en mer
ning.

modellkalky-identiskt med1990-1991 ärUtvecklingsförloppet åren
kontinuerligtÅren tillväxt. Enfortsattdärefter kännetecknaslens. svagav

industrin,främstinomlönsamhetmycket lågocharbetslöshetstigande
påtagligadekonsekvens, ärinvesteringar mestfortsatt lågamed som

kostnadskris.fördjupadpåtecknen en
förhållandevis snabbakraftiga ochmodellkalkylensfrånskillnadTill

1995år ärgradvis. Förstlöneökningstaktenhärlöneanpassning dämpas
timlönemaökar1992-1994åren5%. Underiökningstakten nere ca

tidigare.redovisatskalkyleri debetydligt snabbare än som
fortsattmedförökningstakti timlönernasnedgången enlångsammaDen

efter 1991.årbruttovinstandel ävenindustrinssynnerhetiförsämring av
jämföras medskallÅr 21%, vilketivinstandelindustrins1992 är nere ca

tillframbeståendeiblirnivå sedan settlåga stort1989. Denna°/oår28ca
modellkalky-ilägreblir därmed ännäringslivetiBruttosparandet1995.år

len.
räntelä-bedömskostnadsanpassningenutdragnadenbakgrundMot av
vinsterlågamedTillsammanskalkylperioden.helaunderförbli högtget

investe-drastiskt sämremodellkalkylenmedjämförelseitilldetleder en
modellkal-iinvesteringarnaperioden ökarhelaringsutveckling. Sett över

investeringar-faller1992. Här1991-årensvackan2%medkylen trotsca
industrininompåtaglig°/0.Nedgången är14 mestsammanlagt näramedna

försämras.villkorendärfrämst äreftersom det som
utrikeshan-konkurrenskraften påverkarurholkningenfortsattaDen av

Även impor-modellkalkylen.iutvecklas sämre ännegativt. Exportendeln
investeringsverk-grund denpåemellertid långsammareväxer svagaavten

innebär deteffekterterms-of-trade ettmedTillsammans ex-samheten.
i modellkalkylen.storleksordning somportnetto sammaav

effektemafångarfulltintemöjligenberäkningarna utskall sägasDet att
följd årunderlönsamhetindustrin. Låginomvinstnivån avlåga endenav

utsträckning äniproduktionskapacitet slås störretill utledatänkaskan att
för-avsevärtinnebärafall kunnai såskulleDethär.förutsätts ensom

handelsbalans.sämrad
saldobytesbalansensmedräknaanledningövrigti attfinns attDet även

bakgrundoförmånligt. Motmycketutvecklasalternativ kan avi detta
utlandsinveste-troligtframstår detvillkor attförsämradeindustrins som

begränsade.blirvinsthemtagningarnaochökafortsätter attringarna att
bli mycket större änkommai bytesbalansen attunderskottenDärmed kan

här.vad angettssom
realahushållensgällerdetmodellkalkylen närSkillnaderna gentemot

kalkylperioden. Densmå underförhållandevisinkomster ärdisponibla
samtidigt utveck-väsentligt snabbare,visserligenökartimlönenreala men

reala lönesummansdeninnebärmycket Detsysselsättningen attsvagt.las
Samtidigt stårmodellkalkylen.iungefär densammaökningstakt är som
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det klart reallöneanpassning förr elleratt blir nödvändigen senare om
vinstnivån i näringslivet skall kunna återställas. I detta scenario måste
anpassningen i utsträckning ske bortom år 1995.stor

iEn jämförelse med modellkalkylen något utdragen sparkvotsupp-mer
gång förutsatts.har Den sammanlagda förbättringen sparkvoten ärav
dock lika Den privata konsumtionenstor. utvecklas därför i stort sett
likadant i modellkalkylen. För den offentliga konsumtionen harsom sam-

ökningstakt tidigare förutsatts.ma som
Det finansiella isparandet den offentliga sektorn blir i detta scenario

lägre slutet perioden %2,1mot BNP år 1995 3,1% i modell-av motav-
kalkylen. offentligaDe inkomsterna blir högre iän modellkalkylen. Det
beror på den högre löneökningstakten medföratt skattebaserna häratt
växer snabbare den tillväxtenreala itrots ekonominatt lägre.är Den högre
löneökningstakten och lägre BNP-tillväxten resulterar emellertid samman-

i offentligade utgifternataget att ökar starkare inkomsternaän isett
förhållande till modellkalkylen. Det framföralltär utgifterna för of-den
fentliga konsumtionen föroch de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som
växer.

Sammantaget blir konsekvenserna betydande för tillväxten i ekonomin
den nödvändiga kostnadsanpassningen drar på tiden.om BNP ökar härut

med i genomsnitt 1,2% år under perioden 1990- 1995. Motsvarandeper
tillväxttakt i modellkalkylen och falldet där skattereformen bidra tillantas

lönedämpning °/o.1,9ären
Ett bekymmersamt inslag i bilden är den tillväxt kommer tillatt som

stånd beräknas helt konsumtionsledd. Diagram 9.6 visar hur kapital-vara

Diagram 9.6 Bidrag till BNP-tillväxten 1989- 1995

Förändring i procent BNPav
Årliga genomsnitt. 1985 års priser

2.0- I BNP

Konsumtion

1.5----- D investeringar

I Nettooxpoñ

1.0-----

O.5-----

0.0-

-0.5 -
Tidig lönedämpning Långsam Iöneanpassning

Källa: Finansdepartementet.
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fallbildning respektive konsumtion bidrar till BNP-tillväxten i och idetta
lönedämpning. kapitalbildningensfallet bidragmed snabb Här är väsent-

främst investeringsaktivitet.ligt sammanhänger medlägre. Det en svagare
fall för ekonomiska utvecklingenDärmed läggs i detta grund densämreen

1990-talets del.under senare
alternativtill stånd ii arbetslösheten kommer dettaDen uppgång som

kraftig.mycket slutetåtminstone med svenska mått Motmätt,är, av
3,5%. sysselsättningenperioden arbetslöshetenden öppna närmareär

Äveni från med år 1991. arbets-i ochräknat settstagnerar stortpersoner
Till viss det bero på antalkraftsutbudet lågt. del tordeär att ett stort

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.sysselsättspersoner

internationell utvecklingEn sämre

utvecklingbalanserad på oljemarknadeninternationell tillväxt ochGod en
utvecklingsförlopp hittills redovisats.för Sämreligger till degrund som

naturligtvis anpassningFörutsättningar kraven på denskärperyttre en av
framstårSituationen för ekonomikostnadsutvecklingen. svenskinhemska

förhållandevis samband mellandetmycket bekymmersam svagaomsom
föregåendelöneökningstakt förutsattes iarbetsmarknadsläge och av-som

medförpessimistisk omvärldsbild. Detkombinerassnitt med enmeren
kraftigt för-sektorn,ytterligare försvagning den konkurrensutsatta ettav

i arbetslösheten.och markant uppgångsämrat exportnetto en

långsam löneanpassning1989-1995. Alternativet med9.12 Vissa nyckeltalTabell
internationell tillväxtoch sämre

priserfrån föregående 1985årsförändring år.Procentuell

1993 1994 19951990 1991 19921989

0,9 1,2 1,51,0 0,1 0,41,8BNP
3,7 4,30,8 0,7 2,33,6 2,0Export

3,12,0 2,60,7 0,16,1 3,5Import
-1,8 -0,36,1 -2,41,4 7,16,2Bruttoinvesteringar - - 1,7 1,21,7 2,2 1,6 1,10,8konsumtionPrivat

5,9 4,4 3,38,5 7,89,8 9,9Timlöner
3,2 2,75,0 3,88,6 8,76,3Konsumentpris
1,31,9 1,13,6 1,93,3 3,0disponibel inkomstReal

-0,4 0,0-0,5 -0,50,7 -0,11,5Sysselsättning.personer
4,0 4,32,9 3,51,6 2,31,4%Arbetslöshet

13,7 13,113,68,7 12,6 14,69,4miljarder kr.Exponnetto
2 20,8 22 09 20 2024,4 21 5industrin °/0 27,6iBruttovinstandel

Årsgenomsnitt.privat konsumtion.Implicit detlator föra
Källa: Finansdepartementet.

i itillväxten omvärlden dettajämförelse tidigare kalkylermedI antas
perioden 1991- 1995. Vidareunderprocentenhet lägre årfall l pervara

förvolymutvecklingen den svenska råvaruexportenpris- ochförutsätts att
underlångsammare årrespektive 0,5 procentenheterär 1 sammaper

följd snabbkan tänkastillväxtenperiod. Den lägre t.ex. envara en av
prisetEfter årbörjan år 1991. någoti oljepriserna meduppgång antas

prisök-fat.nivån 25 dollar Detrealastabiliseras på den motsvarar enper
oljepriserna i sig50% två år. De högreunder loppetning med avca
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priser påver-förskjutningar i de relativaförutsätts inte innebära några som
utrikeshandeln.kar

Övriga alternativ känne-med detFörutsättningar är somgemensamma
från omvärldenMindre draghjälplöneanpassning.långsamtecknades av

arbets-arbetsmarknadsläget,drastisk försämringemellertidinnebär aven
°/0alternativ 3 redannivåer ibetydligt dettatill högredrivslösheten upp -

löneökningstak-blirperioden. Därmed4% slutet1992 ochår drygt mot av
sistakalkylperiodens år.år underprocentenheter lägre2 trelten per-

Även småningomi omvärlden såutvecklingmindre gynnsamom en
naturligtvis bildenprisanpassning, ärkraftigare löne- ochtvingar fram en

genomsnittligatidigare kalkyler. Denjämfört medhelhet mörkare härsom
i första handavspeglar°/0 år. Det0,8i ekonomin endasttillväxten är ca per

marknadstillväxten. Detexponutvecklingen den sämreeffekterna på av
investeringsaktivitet långsam-ochföljerefterfrågebonfall av svagaresom

till lägrekonsumtionen bidrar ocksåprivatautveckling den pro-avmare
duktion.

minskarsysselsättningen.i Denföljer nedgångproduktionlägreMed en
1991 1995. Den lägreåren60000 undersammanlagt med personerca -

konsumentpri-ökningsnabbaremedsysselsättningen tillsammans aven
dispo-till hushållens realabidrarföljd oljeprisuppgångentill attserna av

konsumtionen, långsam-privata växerdärmed dennibla inkomster, och

mare.
löneanpassning kombineradesfalljämförelse där långsammed detl en

procentenheterl-l,5omvärldsbild härväxermed exportengynnsamen
Även till följd mins-långsammareimporten ökarlångsammare år. avper

internationellafår dock denefterfrågan. Sammantaget sämrekad inhemsk
alternati-Skillnadengenomslag påutvecklingen gentemotexportnettot.ett

omvärldsbild ökarlöneanpassning ochmed långsam succes-vet gynnsam
viktigtmiljarder kr. Ettslutåret 25kalkylperioden ochsivt ärunder ca

för Dels ärhandelsbalansen råvaror.utvecklingenbildeninslag i är av
frånpriserna falla på produkterförutsättsnegativ,volymeffekten dels

kraftigt.oljepriserna gårskogsindustri samtidigtsvenskbl. uppsoma.
kalkylerna denpresenteradeSammanfattningsvis visar de här att svens-

i börjanDevalveringarnasituation.besvärligin iekonomin påka är väg en
konkurrensut-för expansion denvillkorgoda1980-talet skapade avenav

tillockså stånd. Denexpansion komsådansektorn. En gynnsammasatta
sinivändasenligt kalkylerna kommaemellertidutvecklingen kan att

Kostnadernablirinflationsanpassningen utdragenmotsats process.enom
1990-första påde årenarbetslöshet undertillväxt och högi form lågav

förutsättningarna för god ekono-blirbetydande. Dessutomblir dåtalet en
dåliga.mycket1990-taletutveckling undermisk resten av

lönebildningen.skäl analyserafinns starkabakgrund detdennaMot att
till i omvärldensig deni SverigelöneökningstaktensnabbareJu anpassar

sysselsättning.för framtida tillväxt ochgrund läggsdesto bättre
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Stabiliseringspolitiken lönebildningenoch9.4

arbetsmarknaden avgörandepåLäget

i näringslivet stigit iUnder de 25 åren har lönerna med genomsnittsenaste
9% genomsnittliga ökningstakten varit 7,5%.år. Sedan 1984 har denper

jämföras lönestegringstakt i viktigastekan med våra konkurrent-Detta en
4-5% period.under Löneökningstakten har inte vidländer på samma

tillfälle varit 6%.under de 25 åren under Som lägst ökadenågot senaste
näringslivet 6,9% frågalönerna i med 1982. Mot denna bakgrund kan man

möjligt bringa löneökningstakten i Sverige tillsig det ned deär attom
nivåer iråder konkurrentländema.som

Löneökningstakten produktivitets-beror på bl.a. arbetsmarknadsläget,
tillväxten intlationstakten. Inflationen i sinoch beror på bl. lönesteg-tur a.
ringstakten och internationella prisökningstakten.den Dessa samband -
speciellt mellan arbetsmarknadsläget löne- och prisbild-sambandet samt

förningen spelar central roll i de presenterade kalkylerna årenen-
finns därför1990- 1995. skäl diskutera lönernas bestäm-Det närmareatt

ningsfaktorer.
Enligt traditionella lönebildningendet analysera densättet att s.-

Phillipskurvan nominella löneökningstakten enbartden beroendeär av-
nivån arbetslösheten; lägre arbetslöshet desto snabbare löneökning-på

Bristerna i visade sig i mitten 1970-talet.denna bl.a. på Dåansatsar.
samtidigt. därförModellen har utvidgatsökade lönerna och arbetslösheten

förklaringsfaktorer förväntningarna framtidaytterligare bl. denmed a. om
intlationstakten.

funktions-tagits till arbetsmarknadensHänsyn har under år ävensenare
Sverige beskrivasLönebildningen i länder kan resultatetsätt. som som av

förhandlingarcentrala och lokala mellan begränsat antal Medett parter.
lönebildningen flera faktorer,sådant påverkas desynsättett av varav

efterfrågeläget produktivite-viktigaste på arbetsmarknaden, skatterna,är
prisnivån.ochten

skattningar historiska utnyttjas iI de samband modellkalkylenav som
före lång siktreallönen skatt på produktivitetenbestäms och arbets-av

innebär ungefärlösheten. Det de reala lönekostnadema iväxer taktatt
produktiviteten lönekostnadsandelen förädlingsvärdetmed och be-att av

kortarbetslöshetens storlek. På sikt kan de reala lönestegringamapåror
avvika från produktivitetstillväxten, avvikelsedenna korrigeras imen
efterhand. löneandelen ovanligt minskar löneöknings-När är såledesstor
takten och tvärtom.

tidsperspektiv därförI kortare ett eller år bestäms denettett par
löneökningstaktennominella arbetslöshetens storlek. Empiriska skatt-av

i från exempelvisningar tyder på uppgång arbetslösheten till1,5att en
2,5% till löneökningarna efter blir 3leder redan år procentenheterettatt
lägre.

ekonomin förefalleri den svenska alltså starkt beroendeLönerna vara
efterfrågeläget Sambandetpå arbetsmarknaden. också robust ochärav
sig vid olika metodologiska för olika delperioderstår och Holm-ansatser

känslighet för variationer1990. i arbetslösheten förefallerlund, Lönemas
i Sverige vanligt ihögre vad andra länder.dessutom än ärvara som
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1963-1989SverigeförPhillipskurvan9.7Diagram

ZTlmkostnodsökning
24 w

22-

20-

18-

16-

14-

12-

2:5 3:51 1.5 2 3

ZArbetslöshet
Källa: Statistiska centralbyrån.

indikationerempiriska studierna på lönemasfinns i deDessutom det att
tilltar vid arbetslöshetsnivåer.för arbetsmarknadsläget låga Enkänslighet

alltså kunnarelativt måttlig uppgång arbetslösheten skulle storageav
löneökningstakten vid arbetsmarknadsläge.effekter på överhettatett

produktivitetstillväxtenfaktum sikt tillreallönerna påDet att anpassas
omöjligt löneökningstakten bringasinte kan nedtyder på det är attatt

Produktivitetstill-l960-talen.nivåer gällt sedan 1950- ochunder de som
periodennämligen betydligt idag den underlägre än vadväxten är var

möjligt ifram till mitten l970-talet. Om det komma denär att nerav
löneökningamatidigare kunna begränsasinflationstakt rådde bordesom
lönebildningen.itill 5 år något trendbrott4- utanper

ekonomin kan klararefererade studierna tyder på den svenskaDe att
förhållandevis nivåinflationstakt vid låg påomvärldensom ensamma

infla-förenlig med konstantarbetslösheten. Den arbetslöshet är ensom
ligga omkring ellertionstakt i litteraturen kallad NAIRU tycks strax

5%2%. flertalet industriländer NAIRU ellerandra tordeunder I vara
finns risk för arbetslösheten under övergångspe-högre. dockDet att enen

nivå innan anpassning tillriod överstiga skerkan komma dennaatt en
inflationstakt.omvärldens
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från litteratur finns lönebildningenSlutsatsen den alltsåär attsom om
inte möjligt åstadkomma dämpning löneökningstaktendet är att en av

överhettningenmindre på arbetsmarknaden upphör.med Det ärän att
tidigare redovisade scenarierna förslutsats kan dras desamma som av

1990-1995.åren
i dagsläget begränsad i arbetslöshetenFörsök motverka uppgångatt en

efterfrågepolitik miss-bakgrund dömdamed generell är denna attmoten
inflationstakt, konkurrenskraftentill stegrad hotarlyckas. De leder somen

Till väsentligtsysselsättningen. slut kommer då arbetslösheten påoch upp
nivåer innan kostnadsanpassning sker.högre en

efterfrågeläge påkan värt observera någotDet att ettatt svagarevara
förväntas sig främst iarbetsmarknaden uttryck begränsadkan ta en upp-

Välfärdselfekternagenomsnittliga arbetslöshetsperioderna.i degång av
liten jämfört vad händer vid utdragen kostnads-meddetta är som en ny

kris.
från visar arbetslöshetsnivåerErfarenheterna andra länder högaatt ten-

socialanegativa mänskliga och konse-Förutom dederar att permanentas.
då också arbetslöshetens lönedämpandedetta kan ha, tenderarkvenser

verkan att avta.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

konfliktenlindra mellanArbetsmarknadspolitiken bl.a. medelär attett
framgångsrik arbetsmarknadspolitik kaninflation och arbetslöshet. En

efterfrågeläge, därmedmöjligt kombinera högre ochgöra det ettatt en
stabil inflationstakt.med och låglägre arbetslöshet, en

funktionssättförbättra arbetsmarknadens skulle detGenom t.ex.att
till arbetslöshet.antalet vakanser det leder högreökakunna attatt utan

komma på dennaemellertid osäkert hur långt det går väg.Det är att
relation antalet vakansermycket stabil omvänd mellanHistoriskt råder en

och antalet arbetslösa.
förfinna entydiga empiriska belägg denöverhuvudtaget svårtDet är att

makroekonomiska effekter.arbetsmarknadspolitikens Densvenska ar-
inflationstakt inteförenlig tycks hamed konstantbetslöshet är ensom

undvika högaSverige den mycket ochminskat. har kunnatDäremot
övrigt. finnsi Det deldrabbat Västeuropabestående arbetslöshet ensom

aktiva arbetsmarknadspolitiken.för det bl. beror på dentalar att a.som
utformasarbetsmarknadspolitikenbeaktasproblem måste närEtt som

lika aktivtarbetsmarknadspolitiska inte sökeri åtgärderär att personer
medförai sin tänkasjobb arbetslösa. Det kande öppet atttur ensom

arbetskraft, arbetsmarknadspo-efterfrågan medförsvagning i på mötssom
effekt. Calmforsinflationsdämpande ochinsatser, inte fårlitiska samma

1990 Holmlund, l990.Forslund, samt
Åtgärder konkurrensförmågadålig påsysselsätter medpersonersom

emellertid användas det utgörborde kunnaarbetsmarknaden attutan
från lönebildningssynpunkt. Exempel på dennaproblemnågot typ av

Åtgärder inriktadelönebidrag. påSamhall ochskulle kunnaåtgärder vara
sig arbetsmarknadenlångtidsarbetslösa tenderar drahjälpa attatt ursom

ringa åter-borde kunna medytterligare exempel på vad görasär ett som
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Ävenlönebildningen. höjer attraktionsvärdetverkningar åtgärderpå som
arbetsmarknadsutbildninghos arbetslösa borde ha lönedäm-ex. en--

elfekt, åtminstone sikt.påpande
Åtgärder syfte stimulera arbetskrafteni lämnat påattatt personer som

positiva. Likaså formerentydigt verkar allasöka arbete börnytt vara av
rörlighetsbefrämjande insatser Intensiv arbetsförmedling,lönedämpande.

ekonomiska stimulanser flytta jobb påstarthjälp andra och sökaoch att
effekt.förväntaskan haonannan samma

ejekter inkomstpolitikSmå av

tradition skepsis i Sverige.lnkomstpolitik har betraktats med Denav
centraliserat förhandlingssystem starkasvenska modellen med ochett

frihet avtalsför-fackföreningar kombinerat och ihar hög graden av ansvar
handlingarna.

9.13 inkomstpolitiskaTabell parametrar
Åtgärder Åtgärder Åtgärderriktade riktade riktadeStyrmedel

till till offentigttill företagen alla de
anställdalöntagare

741
överläggningar Maningarlnformativa låtaatt

maningar K-sektornoch vara
till återhåll- löneledande.
samhet.

82 5
Lagstiftning LagstiftningAdministrativa Prisstopp. om om

infla-Beskattning lönetak, lönetak.eller
fondering tionskompensationav
företagsvinster etc.

6 93
ÄndringBegränsningEkonomiska Samordnad hårdav av

aktieutdelningar. skatteskalan arbetsgivar-etc.
Socialpolitiska strategi.
åtgärder.

InternationalCountries,Källa: Policies in the Nordic1990, lncomesElvander, N.
utgivning.Labour ILO, Geneve,Review, under

Ändå har inslag inkomstpolitik förekommit. De vanligaste formernaav
varit till finanspolitiken.har åtgärder kopplade Hagaöverenskommelsema

i mitten 1970-talet, omläggningarmed skatteskalorna kombineratav av
arbetsgivaravgiftshöjning,med tidigtär exempel på detta. Detetten

förutsattes höjningen arbetsgivaravgifternadå skulle frånräknasatt av av
Vidlöneutrymmet. skatteöverenskommelsen 1981 räknade ocksåman

i avtalsförhandlingarnamed återhållsamhet speciellt för höglönegrup--
Vid 1985 avtalsförhandlingar fickårs löntagarna skatterabatt påpena. en

vilket600 bidrog tillkr, centralt avtal slöts detta år.att ett
Lagstiftning tillämpats ihar Sverige. Undantaget ärsparsamt

SACO/SR-strejken 1971, avgjordes efter riksdagsbeslut för-och detsom
slag bl. pris- och lönestopp för riksdagenpresenterades vinternom a. som
1990. lagstiftningDäremot har ilönestopp de nordiskaanväntsom grann-
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länderna. Förändringar i socialpolitiken i utbyte lägre löneökningarmot
ihar begränsad utsträckning i Sverige. Sådana överenskommelseranvänts
varit relativt vanliga ihar exempelvis Finland.

faktorer möjligheternaEtt antal talar inkomstpolitikmedemot att
pris- löneökningar.åstadkomma lägre och genomförsFör närvarande en

skattereform avsedd skapa enklare och robustare skattesystem.att ett
Samtidigt för sociala reformerhar kostnadskrävande minskat.utrymmet
Statsmakternas framtida i inkomstpolitiskamanöverutrymme samman-

minskat.hang har därmed
ekonomiska politiken siktVad krävs den på lång kan också lättsom av

i konfliktkomma med kortsiktiga inkomstpolitiska ambitioner. Inte sällan
politiken blivit expansiv stabilitetenhar så i ekonomin Deäventyrats.att

expansiva effekterna i sin förstärkakan då intrycket löneök-högretur att
ningar varit motiverade.hade

Om inkomstpolitiska tillfallerde åtgärderna generella, och alla in-är
framstår de regeringens politikkomsttagare, resultat änettsom av snarare

fackföreningarnas insatser. Det kan bli infördå svårt medlemmarnaattav
motivera återhållsamhet.

finns fleraRisken också eller organisationer sig utanförställeratt en en
tillgodogöra sig fördelarnauppgörelse. De kan då samtidigt slipperdesom

bära kostnaderna. Om åtgärderna å sidan selektiva fram-andra ochär -
förallt vissa effekternakan kompensa-uppvägasgynnar grupper av-
tionskrav från andra.

Om inkomstpolitik frågananvänds regelbundet uppkommermer om
fackföreningarnas och arbetsgivarorganisationernas iroll parlamenta-en

demokrati. finns rollfördelningenrisk Risken riksdag,mellan regeringatt
utanförstående organisationer bliroch oklar, intresseorganisatio-när stora

i överläggningar utformningen finanspolitikendeltar social- ochner om av
försigoch också på denna.tar ett ansvar

kan också observera det saknas empiriska belägg förDet värt att attvara
inkomstpolitiska ingrepp förekommit haftde i Sverige skulle haatt som

effekter pris-positiva och löneökningstakten.på Som undantag harett
framhållits uteblivna kompensationen för devalveringenden 1982. Den

emellertid delvis förklaraskunna då mycket arbets-skulle med den höga
Samtidigt uppenbarligen i efterskottlösheten. det svårt empirisktär att

fåttinkomstpolitisk effekt ej.belägga åtgärd ellerom en

Skattebaserad inkomstpolitik

Skattebaserad inkomstpolitik, eller TlP Tax-based-Income-Policy, är en
möjlig diskuteratspåverka lönerna iväg både den ekonomiskaatt som
litteraturen politiskaoch den debatten Layard och Jackman, 1989 och
Landsorganisationen, 1989. Grundtanken löneökningstakten skallär att

införskunna påverkas skatt lönestegringar visspå överattgenom en en
varianter:uppställd Förslaget har lanserats i två Makro- mikro-ochnorm.

TIP.
Makro-TIP innebär faststatsmakterna lägger önskvärd löneök-att en

.samhällsekonomin helhet.ningstakt i Om lönerna växer snabbaresom
bestraffas lägrelöntagarna med skatter i tillslutändan leder lönersom
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bestraffasföretagen i ställetsigtänkaefter Alternativt kanskatt. attman
arbetsgivaravgifter över-vinstskatt eller högrehöjdmed om normenen

drivaointressantdetstatsmakterna skall göraskrids. Tanken attär att
överstiger fastställdadenlöneökningarigenom normen.som

fungera centrala samord-makro-TIP skall ärförförutsättningEn att en
företagför enskiltinget motivfinnsförhandlingar. detnade Annars ett

självaintelöneökningarna. kan dåDefackförbund begränsaeller att
totala löneökningarna därmedochdemarginellt påverkaannat än san-

tillmakro-TIP koppladskattehöjningarna utlöses. Enförnolikheten att
tänkasarbetsgivaravgifter fördelen den kan sättaharvinstskatt eller att

avtalsförhandlingar,centralaarbetsgivarsidan delspå att accepterapress
överskrider överenskomnaförsanktioner medlemmarinföradels att som

ramar.
Trovärdig-effekt.för hatrovärdigasanktioner måsteHot attvaraom

förvärraskostnadsproblemfall företagensi dettahetsproblemet är att om
i förväg låsa skatte-därför nödvändigtöverskrids. Det ärlönenormen att

naturligtvissynvinkelstabiliseringspolitisk ärutformning. Urpolitikens
de beslutfinanspolitiken blir beroendenackdelen med detta att somav

arbetsmarknadensfattas parter.av
lönehöj-skatt påenskilda företag drabbasMikro-TIP innebär att av en

därmed åstadkommaTankendeklarerad ärningar över att ennorm.en
i avtalssituationenenskilda agerandeaktörernaskoppling mellan dedirekt

försombidrar till högafackföreningarföretag ochbeskattningen. Deoch
sanktionerna.själva drabbaslöneökningar skall av

Även behöverförenad problem. Företagmedmikro-TIP är somen
och nyrekry-vill expanderaellermed höga lönerfleranställa sompersoner

mikro-TIPmakro- ärSåvälarbetskraft riskerar drabbas.att som entera en
tillämpningen; de kräver bådepraktiskaisvårigheter denförenade med

förvän-kan deadministrativa Därutövertillförlitlig statistik och resurser.
flexibilitetenresursanvändingen ocheffekternegativa påha uppenbaratas

tillväxthämmande. Ettdärför verkai ekonomin och kan permanent sy-
möjligt.därför knappastärstem

skeptisk tillförfaktorer talarantalfinns alltså attDet ett varasom
Ändå inte uteslutasskall detformer inklusive TIP.i olikainkomstpolitik

trovärdig-bidra till ökai vissa lägen kaninkomstpolitiska åtgärder attatt
genomgripandeinflationen. Denförpolitikiheten att pressa neren

i kombination med dengenomförsförändring skattesystemet som nuav
fortsattkonsekvensernaallvarligafinnas deinsikt tordebreda avomsom

Förutsätt-sådant läge.tänkas skapalöneökningstal skulle kunnahöga ett
kombineras medinkomstpolitiska åtgärdereventuelladockningen är att

finanspolitik.tillräckligt stramen

förhandlingssystemetLönebildningen och9.5

betydelseharFörhandlingssystemet

makroekonomiskasamspelet mellan denföregående avsnitt diskuteradesI
föri redovisade kalkylerna årenlönebildningen. Både deutvecklingen och

lönebildningen efter-finns spelarlitteraturi1990- 1995 och den omsom
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för löneökningstakten.rollarbetsmarknaden avgörandefrågeläget på en
för inte möjligtSverige utomlands talar detErfarenheterna i och är attatt

inriktadeåtgärderlöneökningstakt enbartsnabbabryta nuvarande genom
för-och derasArbetsmarknadenspåverka avtalsresultatet.på parteratt

efterfrågelägetifrån på arbetsmarkna-i praktiken inte bortsekanhandlare
den.

löneglidning, starkticke-avtalsmässiga löneökningar, ärEftersom s.
löneökningarna bli högaarbetsmarknadsläget kan de totalaberoende av

löneglid-löneökningar. tänkbartavtalsmässiga Det ärlåga atttrots o. m.
tidenlöneökningarna hela kommerde totalaningen så attattanpassas

i de centralamakroekonomiska läget resultatendet oavsettmotsvara -
förhandlingarna.

helt och hålletcentrala avtalstudier på lägre intetyder ändåFlertalet att
1990. bordelöneglidning Holmlund, Dethögremotsvarandeäts avupp

löneökningarför till stånd lägre totalafinnas visstalltså utrymme attett
låg nivå.sluts påavtalenatt engenom

förhandlingardecentraliseradeCentrala eller

Förhandlingarna varitjämförelseinternationell har de svenskaVid en
emellertid förhandlingsord-1980-taletcentraliserade. Under harrelativt

decentraliserad.bliningen tenderat att mer
teoretiskainternationella erfarenheter såvälSvenska och argumentsom

förenaförhandlingar lättastemellertid centraliserade ärpåtyder attatt
löneför-centraliseradedesysselsättning. De länder harfullmed mestsom

genomsnittliga arbetslösheten,lägstaha denhandlingarna tenderar att se
driven decentralise-för mycket långtfinns skältabell l Det även att en

makroekonomiska resultat. Ett mel-tillfredsställandering skulle kunna ge
decentralisering, förefaller däremot detviss sämstalanläge, med varaen

alternativet.
Med hög grad samordning har fackligade organisationerna anled-en av

ning hänsyn till de kostnader i form arbetslöshetatt ta och snabbareav
prisökningar uppkommer till följd uppdrivnahögt lönekrav. Detsom av

effekterhär liten fackligär organisation kan ifrån.bortse Samord-som en
förhandlingarnade kan också bromsa krav kraftigapå relativlöneförbätt-

ringar för enskilda Sådana förändringar ofta inflationsdri-utlösergrupper.
vande kompensationskrav.

företagEtt enskilt förhållandevisär också okänsligt för löneförändringar
eftersom relativt liten företagetsdel kostnader lönerutgörsen av av en-

del kostnaderna utgifter förär insatsvaror iproduceradestor andraav
företag. näringslivetFör helhet däremot lönekostnademaärsom en myc-
ket del de totala kostnaderna. Samordnade förhandlingar börstor av
därför tillleda arbetsgivarrnotstånd.störreett

decentraliseringFör talar höga lönekrav idå utsträckningatt storen
drabbar de ställer kraven. Högre löner tenderar igenomslå påattsom
företagens förlängningenpriser och i medföra lägre försysselsättningatt en
den egna gruppen.

En decentralisering förhandlingssystemet måste emellertid drivasav
mycket långt för inte de negativa elfektema skall fallöverväga. l såatt
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1987i 1960-9.14 Arbetslöshet EuropaTabell
Årliga genomsnitt. Procent

1980-871968-73 1974-791960-67

CenIra//Iterade.V.SI&#39;I7&#39;l
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Osterrike
Genomsnitt

intermediära .vyslem
2Belgien

Holland
0Förbundsrepubliken Tyskland

-Genomsnitt l

Decentralixerade.vyszem
lFrankrike 1
94lrland
94Italien

2,3Spanien
O0Schweiz

10.35Storbritannien 1
4,8 10,22,95Genomsnitt

Viewed fromNordic CountriesFormation in theKälla; 1990,R. WageJackman,
anaFormation Macroecono-Perspective, i Calmros red., WageInternational L.an

utgiv-Oxford University Press,underNordic SNSPolicy the Countries, ochrrric in
ning.

strejkrättmedföra lokalsikt kommasidan säkert påskulle å andraden att
organisationerfackligastarkaSamtidigt skulle dagensföretagsnivå.på

enskilda företag skulle där-bestå. Mångasannolikhet kommamed all att
förhandlingarna.i de lokalamed stå mycket svaga

förerfarenheter talar alltsåempiriskaochprincipiellaBåde argument
centraliseradedenemellertid tänkbartförhandlingar. Det ärcentrala att

istudier handempiriska gåttidentifierats i olikaförhandlingsmodell som
dettaoch det ärarbetsmarknadensmellankonsensushand med parter att

fördelari studierna. Deförhandlingsordningen spåratsän somsnarare
löneförhandlingar dåkancentraliserademeduppnåsskulle kunnasom

tidsmässigochhögre gradmedtänkas nå enbartgå att samsynaven
tillknytsdennaarbetsmarknadenssamordning mellan attparter utan

överenskommelser.formella centraliserade
förmodellentraditionella svenskafaktum denocksåDet är attett

decenniet. Underdetsina grundvalar underlönebildning iskakats senaste
och såLO-SAF områdetcentrala avtal påinga1980-talet slötsnågra år på

överenskommelser. Isig centralaSAFvintern 1990 har motsattsent som
alltmotsvarande tendenserfinnasocksåandra länder tycks det mot mer

förhandlingssystem.decentraliserade
framförallt drivitsförhandlingar harfrångå centralaheltKraven på att

i motstånd LO:s strävansin grundsäkertSAF. Det har attmotettav
istickgår stävcentrala avtalen. Denna strävanutjämna via delönerna
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arbetsgivarnas flexibilitet i lönesättningenmed önskemål och störreom
löneskillnader.

inteTänkbart också arbetsgivarna längre sig behöva sigär påatt tror ta
kraft i lönebildningsprocessen föreställer sigrollen återhållande deav -

i sista hand tvingas förändå kostnadsutvecklingen.att staten ta ansvaret

gradvis lönestrukturenEn anpassning av

Lönebildningen brukar ofta diskuteras från rättvise- fördelningssyn-och
kapitelpunkt, 15. spelar emellertid förLönerna också avgörande rollse en

fördela arbetskraften effektivt viktigt lönestruktu-på Detsätt. äratt ett att
intesådan det uppstår arbetslöshet eller rekryterings-är att permanentren

svårigheter olika delarbetsmarknader. Förändringar ipå teknologi, kon-
kurrensförhållanden, konsumtionsmönster, arbetskraftens utbildning eller

medför kontinuerligtåldersstruktur lönestrukturen måsteetc. att anpassas
till förhållanden.nya

anpassning nödvändigEn del den ekonominsär när strukturstor av som
förändras arbetskraften flyttar företag regioner.sker mellan ochattgenom
Förändringar i lönestrukturen kan det möjligtgöra klara nödvändigaatt
anpassningar med lägre grad arbetslöshet.en av

för diskussionEn tänkbar utgångspunkt lönestrukturen denären om
solidariska lönepolitiken i ursprungliga tappning fråndess 1950-talet
Fackföreningsrörelsen fullaoch den sysselsättningen, 1951. innebärDen

lika lika till olikaarbete betalas med lön och hänsyn arbetenatt att tas att
skiljer sig gäller arbetsmiljö, utbildning Testetåt vad på lönerela-etc. om
tionerna riktiga intedet råder brist arbetskraftär är påatt permanent
inom vissa arbetslöshet inom solidariskaområden och andra. Den lönepo-
litiken i formdenna kan alltså tolkas arbetsmarknadensatt partersom

efter långsiktiga jämviktslöneretablera på arbetsmarknaden.strävar att
i långsiktiga jämviktslönerSkillnader kan samtidigt i viss mån antas

uppfattas rättvisa Löneskillnaderspegla vad löner. kan exempel-somsom
utjämnandevis verka på levnadsstandarden kompensera lönta-attgenom

farligaför påfrestande eller Om kompensationarbeten. denna integare
uppfattas tillräcklig eller "orättvist justlåg uppstår permanentasom
bristsituationer.

Kraftiga lönestegringar för vissa iblanduppkommer till följdgrupper av
efterfrågesituationen.tillfälliga förändringar i Exempel på områden där så

förhar skett under de åren arbetsmarknaden byggnadsarbetareärsenaste
finansiella tillfälligaoch de marknaderna. Sådana förskjutningar inya

uppfattas inte orättvisa.lönestrukturen sällan Arbetsmarknaden ten-som
emellertid gradvis eliminera skillnader arbetskraftderar sådana näratt ny

till bristyrkena.dras
Ändå finns för gradvisadet mycket talar det önskvärtär medattsom

förskjutningar lönerelationerna. Snabba löneökningar för vissaav grupper
till intäkt för formuleradeofta krav andra.tas av

arbetsgivareRelationen mellan och arbetstagare ocksåär heltav en
marknadsrelationer.andra Arbetet spelar normaltän avgö-artannan en

förroll inte bara individs totala ekonomiska situationrande ocksåutanen
för social Samtidigt oftahar arbetsgivarna intressestatus etc. ett attav
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arbetskraften till företagetknyts i stabil relation; kostnader ärstoraen
Ävenförenade utbilda in arbetskraft.med och skola dennaatt motny

framstårbakgrund långsiktiga stabila kontrakt med gradvisa förändringar
i lönerna både realistiska och önskvärda föränderligaän snabbtsom mer
löner.

viktigojfentlig arbetsgivareRollen som
arbetsgivare med-offentliga sektorn landets störstafaktum ärdenDet att

ekonomin.betydelsefull för helai sektorför lönebildningen denna äratt
arbetsgivarefunktioni sin20 årenStaten har de senaste som --

lönerelationerna mellani ochlöneutvecklingenförsökt bådepåverka stort
ilönepolitiken varit del arbetetyrkeskategorier. harDärutöverolika en

arbetsgivarrol-inteoffentliga Frågansektorn. ärförändra denmed att om
målkonflikter.förriskeninteDet svårtöverlastats. ärlen därmed har att se

skulleoffentliga i allmänhetför sektorndenfinns inga beläggDet att
tyderexempelvis nationalräkenskapernaStatistiken ilöneledande.vara

offentligai den1960-talet lönernaI slutetpå motsatsen.snarast varav
elimine-heltprivata,% i den övertag10-20 högresektorn än ett som nu

skulledettaförefaller inte heller1990. DetHolmlund,rats omsom
sammansättning anställda.deändradförklaras medkunna aven

offentligan-föregår normalt delöneökningar ocksåprivatanställdasDe
i näringslivet drarlönernatiden. såtycks deti Därutöverställdas attvara

Vidvicekonjukturuppgångar ochii offentliga sektornifrån dende versa.
blivitoffentliga sektorninom denemellertid avtalentillfällen harnågra

samtliga lönta-exempelvis 1980,inträffade närlöneledande. Detta stora
gickfyras gängoffentliga "deinom sektorngarorganisationer den sam-

normbildande avtal.strejk igenomomfattande drevefteroch ettenman
statligai arbets-förändringar dendelsketthar det1980-taletUnder en

ställningsjälvständigfick 1985årArbetsgivarverketgivarpolitken. en mer
förhandling-Vid 1986 årslöneminister tillsattes.särskildsamtidigt som en

visslönekrav,offentliganställdasdeattitydenskärptes gentemot enar
flesta följsamhets-deockså ochlöneökningarna uppnåddesimoderation

utgick avtalen.klausuler etc. ur
limits.för cashkallasbrukarvadtillämpade1988Under staten som

automatiskt skulle högremyndigheter intestatligaInnebörden attvar
4%visskostnadsökningar gränsför överkompensationanslag ensom -

rationa-mediskulle stället kompenseraslöneökningar1988. Högreunder
tydligpersonalminskningar. Enelleri verksamhetenliseringar genom
1988sysselsättning och lönekrav.mellanskapasskulle därmedkoppling

limits7%. Cashoffentliga sektorn medinom denlönernaökade dock
inteHär att avta-tillräckligt parlamenta-finnassig intevisat avsesdet1989, sedan ettövergavs lig-skulletidsmässigtlenfortsätta medförriskt underlag systemet.att sek-privataföre i dengalimitscashtillämpasvårtnaturligtvis generellt samvaria-Det är attsett om attutantorn.

löneökningarnasitionenÖverhettningensnabba.offentliga sektorn ärutanför denlöneökningarna karaktäriseraskanstorleksvårtbidrog till det1988-1989arbetsmarknadenprivata attpå den var litteratu-lsätt.på detta
svårbemästrade kallas dennaoffentligt anställdaför de typklara de snäva utan avrenatt ramarna

"Granger-ka-föranalysolikaspänningar mellan grupper. Holmlundusalitet". seoffenli-inomlönepolitiken denförerfarenheterna talarhistoriska attDe 1990.
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intesektorn bör överlastas. Den ibör huvudsak syfta till till ståndattga
fungerande offentligväl service och produktion. Goda skäl kan ocksåen

anföras för beslutanderätten i avtalsförhandlingama borde gå hand iatt
hand förmed verksamheten. De har kostnadsan-ansvaret personer som

skulle fådå också för löneutvecklingen. finnssvaret Det emeller-ta ansvar
tid problem med detta läggasätt avtalsförhandlingama i denatt upp
offentliga Exempelvissektorn. har verkscheferde idag sitter i statenssom
arbetsgivarverks styrelse begränsat intresse tillbakahålla lönekra-ett attav

Tvärtom faktisktkan låga löneökningar försvåra verksamheten tillven.
följd rekryteringsproblem. etc.av

Ett alternativ försökaär då skapa politisktatt ett sammansatt organ som
slutligahar det för lönebildningen inom offentligaden sektorn.ansvaret

Det skulle kunna sätt tydligtgöra den egentligaett att motpartenvara vem
nämligenär, skattebetalarna. fördelEn med detta skulle också kunna vara

offentliga arbetsgivarnade skulle kunna uppträda samordnatatt något-
tidigarebakgrund den diskussionen framstårcentrala avtalmotsom av om

önskvärt. Samtidigt kan det naturligtvis finnas risker med "politi-attsom
offentligasera den arbetsgivarrollen. justEtt exempel är medsystemet

cash-limits. När det justdet följd den allmännaattgavs upp var en av
opinionen tvingade politikerna till omprövning tidigare ståndpunk-en av
ter.

Det viktigt för lönebildningenär offentligade arbetsgivarna bedriveratt
tiden konsistent politik.över Löne- och personalpolitiken är deetten av

viktigaste redskapen för skapa fungerande offentligväl verksamhet.att en
sig därförDen lämpar illa för skiftsnabba i politikens inriktning. I stället

bör precis på utrikespolitikens område konsensus mellansom ex.- -
de politiska partierna eftersträvas.

9.6 Sammanfattning och slutsatser

de beräkningar redovisats i tidigareAv avsnitt framgår förstadeattsom
åren på 1990-talet kan bli mycket bekymmersamma för den svenska eko-
nomin. Orsaken i första hand pris-är och löneökningarna underatt en
följd år legat ihar över de omvärlden. Det hotar leda tillattav nu en
kostnadskris med produktionstagnerande och högre arbetslöshet som
konsekvens.

pris-Den snabba och lönestegringstakten under iår kan storsenare
utsträckning förklaras arbetsmarknaden varithar överhettad. Deattav
studier finns lönebildningen i Sverige möjligttyder på det äratt attsom av
förhindra stigande inflationstakt vid arbetslöshetsnivåer kring %.2 Atten

relativt pris-snabb och löneanpassning borde möjlig har ocksåen vara
framgått beräkningarde redovisats.av som

dämpning löneökningstaktenEn isker den redovisade modellkalky-av
len stigitsedan arbetslösheten har till 2%drygt år 1991. Om inte denna
lönedämpning tillkommer stånd kommer inom några år arbetslösheten att
krypa bit 2%.bra följdöver Det näringslivär svensktattupp en en av
förlorar marknadsandelar på och hemmamarknaderna ochexport- att
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vinsterna faller. situation investeringarnal denna kommer ocksådärmed
vilket medför kostnadskrisen får negativa effekterbli mycket låga,att att

för ekonomiska utvecklingen sikt.den på längre
fördelarnascenario åskådliggör med snabbare löneanpass-Ett annat en

stiger i scenario aldrigning 1990- l99l. Arbetslösheten dettaredan över
1,8%. Samtidigt för fortsatt ekonomisk tillväxtläggs snabbt god grunden
eftersom investeringsnedgången blir begränsad.

teoretis-Erfarenheterna från Sverige och andra länder tillsammans med
för förutsättningar-talar samordade avtal skapar de bästaka attargument

för full sysselsättning. erfarenheter finnsupprätthålla Deattna som av
Ändåinkomstpolitik mindre motiverasgoda. kan åtgärder dennaär typav

i politik få till trendbrott i lönebildning-del avsedd ståndatt ettsom en en
kraftig i arbetslösheten.uppgångutanen en

emellertid efterfrågeläget arbetsmarknaden. DetHelt avgörande påär
Överhett-produktivitetsbefrämjandesikt åtgärder.påverkas på längre av

arbetskraftsutbudet stimuleras.ningen kan också motverkas attgenom
första tillräckligt finanspo-i hand emellertidDet krävs är att stramensom

litik bedrivs.
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10 Utvecklingen under 1990-talet

10.1 Inledning

Den svenska ekonomins framutveckling till mitten 1990-talet diskute-av
i kapitelrades Tyngdpunkten i kapitlet låg på analys stabiliserings-en av

politiska frågeställningar, särskilt pris- lönebildningen.och kapitell detta
diskuteras långsiktiga utvecklingstendenser i ekonomin. Det sker medmer
utgångspunkt från några scenarier för utvecklingen under hela l990-talet.

I avsnitt diskuteras10.2 beräkningarnas uppläggning och de antaganden
analysen baseras på. Därefter redovisas i avsnitt 10.3 basscenario iettsom

aggregerade följandeI det avsnittet finns redovisning determer. en av
finansiella kalkylema. En detaljerad utvecklingengenomgång imer av
ekonomins olika idelar avsnitt 10.5. avsnittgörs I 10.6 någrapresenteras
känslighetsanalyser. varierasDär produktivitetstillväxten, arbetskraftsut-
budet och världsmarknadens tillväxt. Slutligen redovisas i avsnitt 10.7

frånnågra slutsatser kapitlet.

uppläggning10.2 Beräkningarnas

Utgångspunkter och tidssikt

scenarier redovisas i kapitel kapitel tagits framDe detta och 13 harsom
hjälp ekonomiska simuleringsmodeller. har emel-med I arbetetettav par

friståendelertid också utnyttjats olika bedömningar. I huvudsak har be-
räkningarna gjorts statisk tlersektorsmodell allmänjämviktstypmed en av

förmakromodellMECMOD. Men därutöver har starkt aggregeraden
den svenska ekonomin MAMMA Båda modellerna har utveck-använts.

Konjunkturinstitutetlats vid
Det basscenario i avsnitt 10.3 försök tillärpresenteras ettsom en

konsistent bedömning den svenska ekonomins utveckling fram till årav
2000. I långt tidsperspektivså inte möjligtdet iär bedöma vilkenett att
konjunkturfas ekonomin befinner sig. Analysen koncentreras därför på
faktorer bestämmer ekonomins långsiktiga, potentiella tillväxt.som

kapitelI 9 behandlas utvecklingen förstaunder de åren l990-talet. Enav
slutsats det finns risk förär stagnation i ekonomin fördjupade Ioch bilaga tillatt Långtidê-1

gåfgdrâgfâgmåftâmobalanser i början l990-talet. Utgångspunkten i kapiteldetta är detattav
utförligskall visa sig möjligt hantera obalansema och ekonomin 2000att åratt 1990 finns be.en

skriVning de bådaskall i makroekonomisk balans. Bakom siffror förde 1990-talet av 91°vara som utformningdeuemasformi bl. genomsnittliga tillväxttakter döljer sig därförpresenteras av a. en Där redovisas också den
u utveckling under decenniets Qinledning.samre databas använts.som
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sektorindelningResursanvändning och

Sverigesutrikeshandel.ekonomin starkt beroendesvenskaDen är av
därför förkonkurrensförmåga avgörande betydelseinternationella har en

utvecklingen.ekonomiskaden
konkurrenskraftens utveckling sikt tillgång-fråga för på lång ärviktigEn

relativaarbetskraft, kapital och Denråvaror.olikapå t.ex.resurser,en
vilka produkterresurspriserna och därmedtillgången påverkar avgör som

därförlångsiktig analys börframgång kan handla med. Iland medett en
olikatillgången på dei första hand koncentreras på huruppmärksamheten

för olikahar sekto-förändras, vilken betydelsesamt resursernaresurserna
indelningenvaritutveckling. har vägledande närDetta synsätt avrers

från användningenutgångspunkti gjorts mednäringslivet sektorer av
produktionsfaktorer.olika

betydelse för ekonominsarbetskraft grundläggandeKapital och är av
lågutbildade.in i ochArbetskraften två hög-tillväxt. har delats grupper,

arbetskraftrelativa tillgången utbildad kanpåAnledningen denär att
interna-sig iför Sveriges möjligheter hävda denbetydelseförväntas ha att

faktorTillgången på ocksådenna ärtionella konkurrensen. somresurs en
skattepoli-utbildnings-, ochbl. löne-kan påverkastatsmakterna genom a.

tik.
skiljer sigolika tabell 10.1. Dein i åtta sektorer,Ekonomin har delats se

lågutbildad arbets-relativa användningen hög- ochdet gäller denåt när av
internatio-beroendevarierar sektoremaskraft kapital. Därutöversamt av

olikafinns utförlig beskrivning de sektorer-kapitel 13handel. Inell aven
na.

198810.1 Ekonomins strukturTabell

Procentuella andelar av
Andel Export-ekonomintotala

andel°högut-ga-
bildade ProcentFöräd- Antal Export

lings- arbetade Procent
timmarvärde

Konkurrensutsatta
industrisektorer:

Kapitalintensiv- 24 553 145produktion
Arbetsintensiv- 10 366 13produktion 5
Kunskapsintensiv- 6842 229 9produktion

7 55varuproduktiona 15 16Skyddad
energi 00 16314Bostäderoch

1235 16 ll29Tjänster
00 2665Staten

0 12 02217Kommuner
20100 100 13100Totalt

jord-nationalräkenskapemas sektorervaruproduktion inkluderar ävenaSkyddad
byggnadsindustri.skogsbrukochbruk,

b sektor el, ochnationalräkenskapemasInkluderar även vatten.gas
priser.bruttoproduktionen 1988,löpande° andelExporten som av

Källa: Finansdepartementet.
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År industrisektorerna för 19%1988 svarade de konkurrensutsatta av
timmar.arbetadeproduktionen 18°/o det totala antaletsvenska ochden av

produktion sysselsättning har deoch avgö-Trots låga andelenden enav
utveckling, eftersom samti-för ekonomins desvenskarande betydelse den

tjänster.för 79% och Detdigt den svenska ärstod exporten varorav av
internationellafrämst förändringar i sektorers konkurrens-dessagenom

ekonomin utvecklingen i konkurrent-kraft påverkasden svenska avsom
länderna.

förlikavaruproduktionen mycketbetyder nästanDen skyddade ensam
industrisektorerna. Av detsysselsättningen de konkurrensutsatta to-som

jämförtutfördes 16% i sektor medtimmar dennatala antalet arbetade ca
industri. samtidigt observera°/0 Det kan värt18 i konkurrensutsatt attvara

klassificeras högutbilda-i% de anställda denna sektorendast 7att somav
% produktio-bl. endast 5skyddad märksde. sektorn ärAtt attgenom ava.

exporteras.nen
innebär jordbruk, skogsbruk ochsektorindelning användsDen attsom

varuproduktion, iibyggnadsindustri inkluderas sektorn skyddad som
liknande inkluderasindustrisektorer. Påövrigt skyddade sättbestår av

iför produktion sek-el, ochnationalräkenskapernas sektor vattenav gas
tjänsten uthyrningi övrigt omfattarenergi,bostäder ochtorn avsom
byggnadsindustrin ochdäremot delBostadsbyggande utgörbostäder. en av

varuproduktion.iingår därmed skyddad
timmarför % totala antalet arbetadeTjänstesektorn hela 35 detstod av

industrisektorn och bostadssek-kunskapsintensiva1988. denBåde staten,
Tjänstesektornhögutbildade sinaandel bland anställda.högrehartorn en

tredje högutbildadhögutbildade.antalet Nästanhar dock det högsta var
inom sektor.arbetar denna

föroffentlig svarade varderatjänstesektorn och sektorIndustrin, ca en
kommunernautförda arbetstimmar 1987. Staten ochtredjedel antaletav

till dendessa sektorerförsta hand tjänster. Adderarproducerar i man
totala antaletfinner 2/3 detprivata tjänstesektorn nästanatt avman

tjänsteproduktionen.timmar 1988 inomarbetade var

arbetskraftsuzbudBefolkning och

arbetskrafts-arbetskraft befolkningsstrukturen,Tillgången bestämspå av
förväntasmedelarbetstider. faktorer utvecklasHur dessadeltagande och

kapitel Beräkningarna pådiskuterades i detalj i byggerunder 1990-talet
i yrkesaktivabefolkningendär. Såledesde slutsatser drogs antas attsom

°/0 eller med 160 000fram till 2000 med 0,3 åråldrar år växer personer.per
oförändrad kvin-förvärvsfrekvens i medanMännens settantas stort vara

nivåfortsätta 2000förvärvsfrekvens öka och år nåsammaattantasnornas
iAntaletför äldsta åldersgrupperna.demännens, utom personersom

000.med drygt 270arbetskraften beräknas under 1990-talet öka
fortsät-Medelarbetstiden under l980-talet. Denna trendhar ökat antas

tagits tillarbetstiderna i framtiden har hänsynbedömningenVidta. av
sjätte delsföräldraledigheten den semesterveckan,förlängda ochdels den

följdantagits arbetskraftsutbudet tillskattereformen. l kalkylerna har att
Effekterna4% l990-talet. beräk-skattereformen ökar med under helaav



fram till 2000. totala arbet-hållet år Detslagit igenom helt ochhanas
0,7%genomsnitti öka medi timmar beräknasskraftsutbudet antalmätt

l990-talet.underårper
ekonomin 2000 iför beräkningarna år makro-ärUtgångspunkten är att

dåinnebär arbetsmarknadslägebl. detekonomisk balans. Det att soma.
specifiktstabil prisutveckling, eller medförenligt medråder är attmeren

situationi omvärlden. Dennai taktpriser löner ökaroch samma som
°/0.vid arbetslöshetsnivå på 1,8möjlig uppnåförutsätts att envara

följer klassificering-arbetskraften i högutbildadelåg- ochIndelningen av
högutbildadebostadsräkningen 1985. högreMedi Folk- och avsesen

mellannivå iutbildning tjänstemän påakademisk ochtjänstemän med
klassificering13% arbetskraften med dennatekniska yrken. Ca varav

varierar emellertid med ålder. Bland ungdo-Andelenhögutbildade 1987.
20°/0, medanandelen drygtin arbetsmarknaden ärträder påmar som

10%. beräkningarna9- Ihögutbildade bland de äldre ärandelen antas
medförvilket deandel bland dekonstanthögutbildade utgöra attyngre,en

arbetskraften.16%2000år utgör avca

Produktivitetsutvecklingen

faktorproduktivitetensproduktivitet delsArbetskraftens bestäms ut-av
Beräkningarnakapitalintensiteten arbetad timme.veckling, dels perav

faktorproduktivitet kapitalintensitet utvecklas såifrån ochutgår attatt
1,8%produktivitetstillväxten i näringslivet blir år undertotaladen per

ungefär genomsnittliga produk-den1988-2000.perioden Det motsvarar
1988.näringslivet perioden 1974-i undertivitetstillväxten

produktivite-genomsnittproduktivitetstillväxten ärtotalaDen ett av
variationer föreligger. avsnitt 10.4Stora Ii olika sektorer.tillväxttens

gjorts för olikabedömningar sektorer.redovisas de som
produktivitetstillväxten. Förden totalaosäkerhetDet råder attstor om

i produktivitetens tillväxt har alter-effekterna skillnaderbelysa ett parav
redovisas i avsnitt 10.5.genomförts.beräkningar Denativa

skattetryckOjfentlig sektor och

offentliga konsumtionens tillväxt ledninghar med baskalkylerDen av s.
Syftetbli 1,0% l990-talet. med baskalkylemabedömts âr under är attper

följer befolkningsutveckling-konsumtionsutvecklingberäkna den som av
offentliga reformer.åtaganden beslutadeoch nuvarande redansamten

visar faktiska tillväxten blirhistoriska den normalt högreDet mönstret att
basscenariot därför antagits offentligai baskalkylema. l har denän att

°/okonsumtionen med 1,6 år.växer per
Utgiftema för kostnadsmässigt transfereringarna inom social-de tunga

reformersnarliktförsäkringssystemet har beräknats på sätt. Inga utöverett
förutsätts genomförda.blivad redan har beslutatssom

från i oföränd-Beräkningarna utgår vidare skattetrycket äratt stort sett
riksdagen sig för56%. bakgrund uttalat skatte-dvs. Mot att attrat, avca

genomförs lägresikt sänkas räkneexempel med skatte-trycket på bör ett ett
diskussionen basscenariots finansiella utfall.i anslutning tilltryck om



223

kapitalbildningochInvesteringar

investeringartillväxt fram till 2000 dels deKapitalstockens år beror av
kapitalgenomförs, takt med vilken äldre slås Detdels den sättut.som av

fattas skiljer sig privat offentligvilket investeringsbeslut mellan ochpå
olikavarför investeringarna i dessa har beräknats påsektor sätt.

förväntade visst investeringsprojektframtida lönsamhetenDen ettav
investering i näringslivet till stånd eller inte.huruvida kommeravgör en

för vilken kapitalstockUtvecklingen 1990-talet har betydelseunder stor
decenniet sigiSverige har 2000. Lönsamheten slutet närmaår antas av

i investe-nivåerna från l980-talet. bedöms resulterade bästa åren på Det
kapitalkvoten förblir iomfattning medförringar i denatt storts.somen

i näringslivet under 1990-talet.konstantsett
kontinuerligt sjunkit andel BNPBostadsinvesteringarna har som av

minskaInvesteringarna i bostäder realtmitten l960-talet.sedan antasav
därefter°/0 fram till 1995 för konstanta Statensår årmed l att varaca. per

för byggnadsforskning, 1989.institut
bedömningar gjordaoffentliga investeringarna grundas bl. påDe a. av

kapitellandstingsförbunden, Slutsatsen därkommun- och är attse en
infra-trolig. investeringarna iviss investeringsuppgång orsakär En är att

1990-taletförväntas snabbare under under detstruktur kan växa än senas-
investe-diskuterasdecennitet. kapitel 13 betydelsen dennaI typte av av

ringar.
tillväxten strukturomvandlingen i ekonominekonomiska ochDen un-

i utvecklingen inom miljö- ochl990-talet påverkas hög gradder ener-av
giområdet. bedömningar redovisas i detta kapitel bygger påDe attsom

före inne-anläggningar i bruk år 2000. Detelproducerande måste tasnya
decenniet förväntas till 30elpriset vid kan uppgåbär slutetatt caav

priser. Jämfört öre/kWh 1988.i 1988 med 18 åröre/kWh års ca
elanvändningenprishöjningar i storleksordning förväntasdennaMed

Prisök-från 1988 till mellan 140 och 150 TWh år 2000.öka 130 TWhca
användning andraningarna, åtgärder för elsparande och ökaden av ener-

medför elanvändningen under 1990-talet ökar långsammaregikällor änatt
elanvändningen tillsammanstidigare decennier. högreunder Den något

före medförkärnkraftverk 2000avvecklas årmed antagande tvåett attom
20investeringar i elproduktion motsvarande TWhdock krävsdetatt cany

l990-talet.under

utrikeshandel och bytesbalansVärldsmarknadsutveckling,

utvecklingen iför ekonomin 1990-taletAvgörande den svenska under är
ikapitel Slutsatsen tillväxten OECD-områdetomvärlden, där är attse

i genomsnitttill 3% under l990-talet.skulle kunna tänkas uppgå årper
4%prisökningstakten låg årSamtidigt bedöms ävenca pervara --

fortsättningsvis.
respektive relativaUtrikeshandeln i olika beror sektorssektorer av

vilken förprisutveckling den takt med världshandeln sektornssamt av
sektorvisa redovisas iproduktion antagandenaDeväxer. ett senare av-

snitt.
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diskutera-privat sektori olfentlig ochsparandetKapitalbildningen och
i relationbruttosparandetdet inhemskaStorleken påkapitel ochi 6des

utveckling. Debytesbalansensbestämmerinom landetinvesteringarnatill
bytesbalansen skullekapitel tyder påredovisas i dettaberäkningar attsom

2000.årvisst överskottijämvikt ochkunna ettge0. m.vara --

for 1990-taletscenario10.3 Ett

grunddragNågra

1990 och år°/0 mellan0,7 årmedarbetade bedöms ökaAntalet timmar per
0,5 åri kapitel 9modellkalkylen äriökningstaktenEftersom2000. per

0,9% under andraökningen årblir1990-talethälftenförstaunder perav
kapitel 9 medii modellkalkylennäringsliveti ökarProduktivitetenhälften.

innebär1990-talet. Dethälftenforsta°/0 år under1,9genomsnitti avperca
decenniets andra2,3% undermed årökaproduktiviteten måsteatt per

ökningstak-genomsnittligttill denskall komma antagnahälft den uppom
medkan ökamedför BNPdetta2000. Sammantaget1988 attför årenten -

10.diagram1990-talet,°/0 år undergenomsnitt 2,3i seper

1990-2000timmararbetadeantalproduktivitet ochBNP,Tillväxt i10.1Diagram

förändringÅrlig procentuell

3.0-
BNPI

2.5-D Produk-
itivllai

närings- 2.0-livet

Antal 1.5-arbetade
timmar

1.0-

0.5--

0.0-

-o.5- ------------------------------------------------------------------------------ --
19951994199319921991

kapitelienligt modellkalkylen1995fram tillUtvecklingenAnm.
Källa: Finansdepartementet.
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Hushållens nettosparkvot bedöms kunna stiga från %1,5 år 1990 till-
omkring 2 % disponibel inkomst år 2000. Med de beräknade disponiblaav
inkomsterna detta för konsumtionenden privatautrymme växager att

imed genomsnitt 2,3 °/o år under 1990-talet. Det är något långsammareper
denän genomsnittliga ökningen för åren 1982- 1988, väsentligtmen mer

än under perioden 1974-1988, tabell 10.2.se

Tabell 10.2 Försörjningsbalansensutveckling 1974-2000
1985års priser

ÅrligMiljarder procentuell
förändringr

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

BNP 933 1,8 2,6 2,2 2,3
Import 346 2,6 5,3 4,4 4,3

Tillgång 2791 2,0 3,3 2,7 2,8
Privat konsumtion 505 1,5 2,4 2,1 2,3
Offentlig konsumtion 249 2,4 1,6 1,6 1,6

Stat 69 0,8 0,0 0,7 0,5
Kommuner 180 3,1 2,2 1,9 2,0

Bruttoinvesteringar 189 1,8 5,0 1,8 1,4
Lagerinvesteringar -4 . . . . . . . .Export 340 3,2 4,8 4,9 5,3

Användning 279 2,0l 3,3 2,7 2,8

Källa: Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

ojTent/igaDen konsumtionen bedöms öka med i genomsnitt 1,6 °/0 år,per
vilket ungefär den genomsnittliga tillväxttakten börjanmotsvarar sedan av
1980-talet. Denna ökningstakt innebär offentligaden servicen växeratt
något snabbare enligt baskalkylema,än kapitelse

Bruttoinvesteringarna bedöms öka imed genomsnitt 1,4% år underper
1990-talet. Denna ökningstakt kan förefalla låg eftersom BNP samtidigt
ökar med 2,3% år. fortsatta investeringstillväxtenDen dockstartarper
från förhållandevis nivå.hög Investeringarna i näringslivet utgören ex.

18 °/o iBNP löpande priser år 1990. Man måste tillbakagå till börjanca av
1970-talet för finna investeringsandelar.motsvarandeattav

Bostadsinvesteringama förutsätts minska fram till 1995 för därefteratt
stabiliseras. Strukturomvandlingen i näringslivet medför vidare tillväx-att

blir högre i branscher har lägre kapitalintensitetten genomsnit-änsom en
Sammantaget medför detta investeringstillväxttet. 1,4%på åratt en per

bedöms tillräcklig även när hänsyn till behovet investe-tasvara extraav
ringar till följd kämkraftavvecklingen och snabbare investerings-av en
tillväxt iden offentliga i

Exporten och ochimporten beräknastjänster öka med 5,3 °/oav varor
Årenrespektive 4,3% år under 1990-talet. 1982- 1988 iställetökadeper

importen snabbare samtidigtän bytesbalansens för-saldoexporten som
bättrades. Förklaringen till detta terrns-of-tradeär förbättrades. Viktigaatt

8 10-0264
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1990-2000användningoch dessDiagraml0.2 Tillväxten
BNPprocentiFörändring av

priser1985 år:Årliga genomsnitt.
I BNP

3.0-
KonsumtionEl

Brutto-
2.5- lnvutnrlnga r

NcttoexportI
2.0

1.5--

1.0-

O.5- -

0.0-
1995-20001990-1995

enligt i kapitelUtvecklingen fram till 1995 modellkalkylenAnm.
Källa: Finansdepartementet.

priset påsamtidigtpris exportvaroriminskadeoljaimponvaror somsom
för det baraMycket talar attutvecklades gynnsamt.och pappermassasom

ochpåbyggerBeräkningarna export-avvikelse. attpositivtillfälligenvar
l990-talet.underungefär lika snabbtimportpriserna ökar

ökning-ibalanserad så måttobli attbedömsl990-taletunderTillväxten
konsumtion, högreökadförbådeförtillräckligi BNP är att utrymmegeen

10.2. Under-diagrambättrebruttoinvesteringar och nettoexpon, seen
1995mindre9 åri kapitelmodellkalkylenenligti bytesbalansen ärskottet

handelsba-förbättringenmedförökade attDen1990. nettoexporten avän
10.3.tabelltransfereringsbalansen,försämringenuppvägerlansen seav

Bytesbalans10.3Tabell
priserlöpandekr.,Miljarder

2000199519903

784,1525,4356,5Export varorav 687,8474,9337,1Import varorav 96,350.619.4Handelsbalans
6,1-13.110,7Tjänstebalans --

55,066,550,1Transfereringsbalans ---
35,329,0-4 lBytesbalans -

kapitelimodellkalkylenEnligt
Finansdepartementet.Källa:
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Under hälftenandra 1990-talet förbättras bytesbalansen ytterligare.av
viktigEn förklaring importprisemaär förutsätts ökaatt snabbare under

l990-talets forsta del medan exportprisema växer under andra hälf-mer
ten.

10.4 Den finansiella bilden

Några grunddrag

Bruttosparandet finansiellt sparande och totala investering-summan av-
beräknas i genomsnitt bli omkring 17% BNP under l990-talet,ar av se-

diagram 10.3. Enligt modellkalkylen i kapitel 9 sker det relativt kraftigen
nedgång i början 1990-talet till omkring %.15 Därefter stiger det tillav en
nivå på omkring 18,5% BNP år 2000, vilket ungefärärav av samma
storleksordning i slutet l980-talet.som av

investeringarnaDe totala beräknas i genomsnitt till omkringuppgå
17,5°/0 1990-talet. hälftenBNP under Under andra l990-talet blirav av

inhemskadet tillräckligt for finansierasparandet de investeringaratt som
inomsker landet och därutöver för begränsadutrymme nettoamor-ger en

tering på utlandsskulden.
finansiella sparandets utveckling i olikaDet delsektorer ekonominav

redovisas i tabell 10.4. offentliga finansiellaDen sektorns sparande beräk-
i bligenomsnitt 3,5 under 1990-taletBNP skattetrycketnär ärnas ca av

oförändrat under hela 1990-talet.

Diagram 10.3 Bruttosparande,investeringaroch bytesbalans

Procentuell I Brutto-andel BNP i löpande priserav
Årliga genomsnitt sparande

25 - ------------------------------------------------------------------------------- D Investeringar.-

Illl Byluba lans
20--

15--

llllllllllllll

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2000
Utvecklingenfram tillAnm. 1995enligt modellkalkylen i kapitel

Källa: Finansdepartementet.



228

sparande10.4 FinansielltTabell
priseri löpandeandel BNPProcentuell av

1990-1995 20001990
2000

5,2 3,63,13,7Offentlig sektor
0,10,71,0 0,0Hushåll - -4,4-4,7 -4,45,9Företag -

-0,71,6 1,53,1Bytesbalans --

i kapitelmodellkalkylenEnligt
Källa: Finansdepartementet.

börjankraftigt underberäknas ökasparandetfinansiellaHushållens av
% BNP.nivå kring 0,5sigstabilisera påslutetför1990-talet avmotatt en

Vidarerealinkomstutvecklingen.godafrämst denförklarasUppgången av
efterskeddeskuldsättningsgradhushållensanpassningdenbedöms somav
fulltår1980-taletsunderkreditmarknadenavregleringen på varasenare

1990-talet.inår pågenomförd några
1990-under helaunderskottfinansiellauppvisarFöretagssektom stora
delvis°/0 BNP. Detta ärstorleksordning 5på 4-sigtalet. Det rör avom en

1990-talet, äveninvesteringarna underrelativt högaföljd de enmenaven
till utlandet.räntebetalningarkonsekvens storaav

statsobligationer harfemårigapåräntaninhemska räntanlångaDen
därefterför199114% 1990-årenkring 13- attnivåligga påantagits en

utländskaparitet med denivilket8,5% 1993, är antagnatill årsjunka
År successivt mins-5%. Denknapptrealräntan1993 antasärräntenivån.

internationellanivå denvilket2000, är antagna3%till årka somsamma
realräntan.

finan-effekt på denaturligtvisfårsparsaldonafinansiellaårligaDe en
År finansiel-offentliga1990 deärdiagram 10.4.nettotillgångarna,siella se

1% BNP. Demotsvarande drygtpositiva,nettotillgångarnala svagt av
denågot större änsocialförsäkringssektorn äritillgångarna samman-stora

finansiellakontinuerligaMedi och kommunerna.skulderna statentagna
emellertid denkan1990-taletunderoffentliga sektorni denöverskott

År fi-offentligablir1995 desuccessivt.förmögenheten växafinansiella
°/o.302000 drygt13% och årBNPnettotillgångarnanansiella avca

frånökabedömsSkuldernaomvända.gäller detprivata sektorndenFör
2000. De större°/o BNP år40till1990 drygtBNP år°/o23 avavca

beräknashushållenmedanföretagssektorntillhänförasheltkanskulderna
förmögenheter.finansiellasinaöka

årfrån 22% BNPminskautlandsskuldenberäknas avSammantaget
utlandsskuldenförblir dockräknat2000. kronor15% Iårtill1990 ca

miljarder kr.300dvs.oförändrad,ungefär ca
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Diagram 10.4 Finansiella nettotillgångar

I OffentligProcentuell andel BNP i löpande priserav sektor
407 ------------------------------------------------------------------------------- -- Prlval sektor
30 lill Utlandetq....................................................... --

20 . ....................................................... ..

10- ---------------------- -7---- --

o.

10 ...... ..

.2o. ...... ..

3o. ................................. ..

4o. ............................................................ ..

5o. ............................................................................... ..

UtvecklingenAnm. fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källa: Finansdepartementet.

offentliga sektornDen

offentliga finansiellaDen sektorns utveckling redovisas i tabell 10.5. De
offentliga inkomsterna beräknas minska från °/066 BNP år 1990 tillca av

63% år 2000. Det konsekvens skattetrycketär skatter ochattca en av -
avgifter i oförändrat, i genomsnittBNP dvs. 56är drygtprocent av -

periodenunder 1990-2000 samtidigt ränteinkomsterna minskar nå-som
got.

offentliga utgifternasDe andel beräknas minska från °/0BNP 62 årav ca
1990 till 58% 2000. ränteutgifternaår Exkluderar dock deärca man
offentliga utgifterna 2000 nivåår på 1990, dvs. 56%år drygtsamma som

RänteutgifternaBNP. minskar offentliga finansiella för-denattav p. a.
mögenheten successivt 1990-talet. iväxer under Detta är resul-etts .ur

i offentligade överskott finansielladen sektorns sparandetat storaav som
beräkningarna ger.

Transfereringarna till hushållen bedöms andel iBNP stortsom av vara
oförändrade fram till 2000. pensionssystemetår Inom ökar ATP-sett

utgifterna eftersom pensionärer full intjänandetidandelen med i ATP-
,

utgifterna folkpensionökar samtidigt för minskar. Samman-systemet som
beräknas pensionernas andel i oförändradBNPtaget stort settav vara
perioden, omkring 10%. ATP-utbetalningarnasunder dvs. andel BNPav

ökar från °/0 1990 till °/0 folkpensionerna5,8 år 6,3 år 2000, medan beräknas
minska från 4,5% 1990 till 3,4%BNP år år 2000.av
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utgifterInkomster ochoüentliga sektorn.10.5 DenTabell
i löpande priserBNPProcentuell andel av

20001990 1995

Inkomster
41,341.241,9Skatter

Socialförsäkrings-
15,015,014,8avgifter
2,53,75,1Räntor

4,2 4,14,2Ovriga inkomster
63,064,065,9Totalt

Utgifter
Transfereringar

21,3 20,320,7hushålltill
9,710,310,3pensionervarav

Ovriga
5,3 5,16,0transfereringar

28,328,427,3Konsumtion
2,62,72,8Investeringar

3,2 1,45,3Räntor
57,760,962,2Totalt
5,23,13,7sparandeFinansiellt
7,85,86,6Bruttosparande

kapitelimodellkalkylenEnligt
Källa: Finansdepartementet.

1988-2000Offentlig konsumtionTabell 10.6
priser1985års

ÅrligMiljarder procenutell
1988 Förändringkr

Basscenario Baskalkyl

1990- 1990-1988- 20002000 2000

0,5 0,00,7konsumtion 69Statlig
2,0 1,5180 1,9konsumtionKommunal

Offentlig
1,01,6249 1,6konsumtion

Källa: Finansdepartementet.

År°/0 2000konsumtionen öka med 1,6 år. äroffentliga bedömsDen per
°/0, vilketomkring 28konsumtionen andel BNPoffentligaden avsom

produktiviteten ikapitel 8 i fallberäkningarna i det därväl medstämmer
2%med år.näringslivetprivata växerdet per

Hushållen

1,8%näringslivet årproduktivitetstillväxt i pågenomsnittligVid peren
°/0 Reala1,8 år.timlöneökningar också medför realaökar utrymmet perca

produktivitetstillväxten ärungefär takttimlöneökningar i ensamma som
relativ-sinabehållaföretagen skall kunnasvenskaförutsättning för deatt

oförändrade.priser
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De reala timlönerna kommer emellertid bara kunna öka med 1,6%att
år under åren 1988 2000. Det sammanhänger medper skattereformenatt--

leder till uppgång i konsumentpriserna. Eftersomextra sänkta inkomst-en
skatter väl kompenserarän for detta och arbetskraftsutbudetmer ökar så

samtidigtväxer de reala disponibla inkomsterna med drygt 2,7% årper
under åren 1988-2000.

Tabell 10.7 Hushållen. Disponibla inkomster, konsumtion och sparande

ÅrligAndel BNP iav
löpande priser procentuell

volymforändring99m 1995: 2000
1990-
2000

Faktorinkomster 55,1 53,3 52,4 2,1
löner 43,9 42,9 42,8varav 2,4

Transfereringar 23,7 24,2 23,2 2,4
offentliga 20,7 21,3 20,3varav 2,4

Räntor och
utdelningar, -2,5netto -2,1 -1,4
Totala inkomster 76,3 75,4 74,2 2,3
Direkt skatt 21,8 20,1 20,0 1,7
Transfereringar 3,2 2,9 2,7

,
Disponibel inkomst 51,3 52,4 51,5 2,7
Privat konsumtion 52,0 52,2 50,5 2,3
Nettosparande 0,7 0,3 1,0-
Miljarder kr, 1985årspriser
Disponibel inkomst 509,3 575,4 662,2
Privat konsumtion 517,1 572,4 650,2

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

l tabell 10.7 redovisas hushållens inkomster, konsumtion och sparande
under 1990-talet. Hushållens skatter beräknas öka imed genomsnitt °/01,7

år. Det för de disponibla inkomsternautrymme öka med 2,7%per attger
år inkomsterna före skatt bara ökar 2,3trots medatt år. Hushål-per per

lens nettosparande bedöms samtidigt förbättras från -0,7 °/0 BNP årav
1990 till °/01,0 2000.år Den privata konsumtionen ökar därmed %med 2,3

år.per
Den beräknade utvecklingen för de disponibla inkomsterna och den

privata konsumtionen förbättringmotsvaras hushållens netto-av en av
frånsparkvot 1,4 °/0år 1990 till %2 disponibel inkomst 2000,årca av se-

diagram 10.5. innebärDet tjugoårig trend försämratatt hushållsspa-en av
rande bryts. förbättradeDet hushållssparandet är resultatet högreettav
finansiellt sparande. Hushållens reala sparande består netto-som av-
investeringar i hem och fritidshus förbli konstant %0,5antasegna ca av-
disponibel inkomst under hela 1990-talet.
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Hushållens nettosparkvot10.5Diagram

inkomstdisponibelprocentSparande i av

51

I Totalt

D Roalt

Finansiellt3- ........................................ ..

20001995199019851980

kapitelUtvecklingen fram till 1995enligt modellkalkylen iAnm.
Källa: Finansdepartementet.

Företagen

iinvesteringar mednäringslivets ökaberäknas1990-taletUnder genom-
medför2,3% år. Detsamtidigt ökar med1,4% BNPsnitt år persomper

företagens reala sparandeinvesteringar dvs.utgifter förföretagensatt -
minskarSamtidigttill 12,7% 2000.14,5% årfrån BNPminskar av-

tabell 10.8. Företa-finansiella sparande,företagssektornsiunderskotten se
ungefär lika hög2000 beräknas således utgörabruttosparande år engens

och sparandeInkomster10.8 Företagen.Tabell
priseri löpandeandel BNPProcentuell av

200019951990

22,520,520,7Inkomster
26,925,226,6Utgifter

3,53,22,4Skatter
12,712,3l4,5Investeringar
10,79,89,7Ovrigt

-4,4-4,7-5,9Finansiellt sparande
8,37,68,7Bruttosparande
3,62,73,3Nettosparande

i kapitelEnligt modellkalkylen
Källa: Finansdepartementet.
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Diagram 10.6 Investeringar totalt i näringslivet 1950-2000och

Procent BNPav

30.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

-.-..,t.. ............. ........ ..
Exkl. bostäder

5 V I V I V V V I V I1950 1960 1970 1980 1990 2000

Utvecklingen framAnm. till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källor."Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

Företagen decennietandel 1990. faktum under helaBNP år Det attav som
fort-finansiella medför finansiella skulderhar underskott dock derasatt

hela 1990-talet.växa undersätter att
investeringarnaAtt minskabedöms andel förvå-BNP kan verkasom av

nande. Utgångsläget åren 1988-1990 emellertidutgör påtoppen en- -
investeringskonjunktur. investeringsandelen under dessa år bedöms vara
högre långsiktigt förän vad krävs ekonomisk tillväxt 2%på drygtsom en

år. Man tillbaka tillmåste 1960-talet och början för1970-taletper attav
finna investeringsandelhögre i näringslivet. tidsperiodUnder dennaen
genomfördes emellertid det miljonprogrammet miljon lägenhe-s. en-

skulle tiobyggas på investeringsandelenår. Att i näringslivet högter är
framstår klarareännu studerar investeringar exklusive bostäder,om man

diagram 10.6.se
Avkastningen aktier direktinvesteringar ipå och utlandet har sjunkit

följdunder år. Det bl. valutaavregleringen, gjort detärsenare a. en av som
för företagenlättare återinvestera sina vinster först hem dematt utan att ta

till Sverige. fastighetsinvesteringamaDe växande i utlandet ocksåger en
låg registrerad avkastning.

Det låga i företagssektorn tillräntenettot beror således del påstor
räntebetalningar till följd kraftigtden upplåningen iökade utlandetav -

i kapitelproblem belyses Här antagits avkastningenhar påett attsom
företagens utlandstillgångar i ökande utsträckning förs hem till Sverige
under 1990-talet.
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fördelningSkattetryck och sparandets

fördelasi ekonomin kommer privataHur sparandet mellan den ochatt
offentliga politiken.sektorn kan påverkas den ekonomiska Merpartenav

offentliga inkomsterden sektorns skatter och delutgörs storav av en av
utgifter direkta transfereringar till den privata sektorn.dess av

transfereringssystemenFörändringar i resulterarskatte- eller ettsom
offentligt förmodligen omfördel-sparande leder inte enbart tillannat en

få effekter tillväxten effektivite-ning sparandet torde ochäven påutanav
effekteri ekonomin på det totala sparandet. Hur dessa blirsamt storaten

kvantifiera, diskussionen kring i kapiteldock svårt skattesystemetär att se
i kapitelsparandet5 och

vilken för offent-illustrera betydelse valet skattetryck har detFör att av
utveckling för tillväxten offentligaliga sparandets och därmed denav

förmögenheten, genomförtshar några räkneexempel där skattetrycket va-
offentligtBeräkningarna partiella. Förändringar i finansielltrierats. är

fullt förändringar i privata finansiellasparande motverkas detantas ut av
utlandsskulden oför-sparandet så bytesbalansen och därmed kvarståratt

allokeringseffektertillväxt- eller beaktats.ändrad. Inte heller har några
56%oförändrat skattetryck under hela 1990-talet bedöms denMed

finansiella förmögenheten från 1%offentliga kunna drygt BNP årväxa av
till 30% 2000, diagram 10.7. Väljer1990 drygt BNP år attav se man

successivt till 52% 2000, isänka skattetrycket BNP år så attav man
2% blirgenomsnitt decenniet har omkring lägre skattetryck, denunder

finansiella förmögenheten 2000 väsentligt omkringoffentliga år lägre,
finansiella10% alternativt väljer offentligaBNP. Om hålla denattav man

förmögenheten oförändrad hela 1990-talet kan detunder ske under-
genomsnittligt °/o.givna förutsättningar skattetryck på 53,5med ett-

Förutsättningen förändringar i privata fulltdet sparandet kom-att ut
offentliganedgången i Ricardianskdet sparandet brukar kallaspenserar

ekvivalens. hjälp relativtMed två kontroversiella indi-antaganden, attav
viderna oändlig planeringshorisont rationella förväntningar,har och går

inkomstfördelningsneutralavisa transfereringsänd-det skatte- ochattatt
effektringar inte får individernas konsumtion.någon på

oändlig planeringshorisont individernaAntagandet kan tolkas så attom
vikt vid efterkommandeslägger konsumtionsmöjlig-denär sparar, samma

Ärvid sina istället individernaheter det så begränsadatt tarsom egna.
till sina efterkommande blirhänsyn resultatet Då kommerett annat.

offentligaförändringar i sektorns nettotransfereringar iden resulteraatt en
omfördelning inkomsterna mellan olika generationer skattebetalareav av

ioch därmed påverkas också det totala sparandet ekonomin.

Strukturomvandlingen10.5

produktionförutsättningar fdr kunskapsintensivGynnsamma

internationella marknader medföretag säljer sina produkter påSvenska
Ökar förlo-företagen sina priser konkurrenternaänkonkurrens.stark mer

sikt marknadsandelar.påderar
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Diagram 10.7 Finansiella nettotillgångar i otTentligsektor

Procentuell andel BNPav
I BasscanarloLåpgnde priser

40 El Lägre------------------------------------------------------------- --
skañolryck

30- -------------------------------------------------------- .-

2o- ........................................................ ..

10- ............................. ..

o-:-r
1990 1995 2000

UtvecklingenAnm. fram till 1995enligt modellkalkylen i kapitel
Källor: Konjunkturinstitutet finansdepartementet.och

för kostnadsökningar därförUtrymmet i princip inter-demotsvaras av
nationella prisökningar företagenskonkurrenternas plus produktivitetsut-
veckling. kostnadsökning fårFöretag med dettaöver utrymmeen en

medförgradvis sjunkande lönsamhet, vilket mindre investeringar och på
sikt produktion. produktionen företaglägre På motsvarande ökar isätten
med kostnadsökningar lägre dettaär än utrymme.som

känslighet för internationellFöretags konkurrens varierar beroende på
vilken eller tjänster de producerar. Företag producerartyp varorav som
standardiserade skillnader i kvalitet olika tillverka-med små mellanvaror

förlorarkänsligast. snabbt marknadsandelar sinaär De de ökarre om
priser kapitalintensiva tillkonkurrenterna. Den sektorn bestårän stormer

företagdel med denna produktion.typav av
kunskapsintensiva FöretagenInom den sektorn mindre känsliga förär

internationell ofta skillnader i kvalitet utfö-konkurrens. Det ochär stora
rande mellan olika kunskapsföretag.produkter produceradem. m. av
Även kunskapsföretagen förlorar marknadsandelar de sina priserökarom

konkurrenterna, många kunder beredda betala högreän är att ettmer men
pris för visst företags produkter.att ett

inom varuproduktion,Företag sektorerna skyddad bostäder och energi
tjänster naturligtvis mindre känsliga för frånär konkurrens utländskasamt

företag. kostnadsökningar medför höja sina priserHöga de måsteatt mer
konkurrenterna i utlandet, vilket minskarän Men på hemma-exporten.

förlorar omfattning, eftersommarknaden de marknadsandelar i mindre de
möjligheterutländska konkurrenterna olika skäl har begränsade ökaattav
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Sektorvisa förutsättningarDiagram 10.8 för tillväxt 1988-2000

E Produktlvll

Årlig fördndringprocentuell llll Världs-
marknads-
prisar

Kapital- Arbets- Kunskaps- Skyddad Tjdnster
intensiv intensiv intensiv voruprod

Källa: Finansdepartementet.

sin försäljning i Sverige. De skyddade sektoremas produktion tenderar
därför i ungefäröka takt inhemskaden efterfrågan påatt derassamma som

och tjänster.varor
företagenHur förloradepåverkas andelar på världsmarknaden berorav

också på hur snabbt världsmarknaden säljerväxer. Företag sinsom pro-
duktion på snabbt växande världsmarknad drabbas naturligtvis mindreen

förlorarde marknadsandelar. Den ekonomiska tillväxten inomom
OECD-området bedöms bli 3% år under 1990-talet, kapitelca per se

tillväxttaktDenna bedöms medföra världshandeln med ochatt varor
tjänster i genomsnitt ökar 5,0%med 4,5 år.per-

ÄvenVärldshandeln tjänster förutsättsmed växa snabbast. handeln
kapitalintensivamed den förväntassektorns öka snabbare änvaror ge-

nomsnittet, främst följdtill internationellhög efterfrågan påav en massa-
och pappersindustrins cch den baskemiska industrins Den lägstavaror.
världshandelstillväxten förväntas för frånprodukter den skyddade varu-
produktionen.

gjorts internationellaDe antaganden prisökningstakter ochsom om
produktivitetstillväxt för olika näringslivssektorer visas i diagram 10.8.
Bedömningama internationelladen utvecklingen grundas på trenderav

Produktivitetsantagandenasedan 1970. baseras på beräkningar med
konjunkturinstitutets industristrukturmodell ISMOD och bedömningar
från industriverk industriverk,Statens 19903. beräkningarnaIstatens

till effektivitethänsyn ålder och kapitalstockenhos i olikade sektorer-tas
na.
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Diagram 10.9 Produktion och antal arbetadetimmar 1988-2000

Årlig förändringprocentuell

I Produktion5 -------------------------------------------------- --
E Antal

arbetade-------------------- -- timmar

Kopitul-Arbets- Skyddad Bo- Tjänster OffentligKun-
intensiv intensiv voruprod stöder sektorskops-

intensiv

Källa: Finansdepartementet.

kunskapsintensiva sektorn detföretag inomdiagrammet denEnligt har
tjänstesektomkostnadsökningar. Vid sidan be-Förstörsta utrymmet av

internationella prisökningama påföretag i sektor de högstadennadöms
produktivi-fåsamtidigt förväntas den snabbastesin produktion desom

tetsökningen.
Förminsta kost-detkapitalintensiva bedömssektornDen utrymmet

produktivite-internationella priserna ocheftersomnadsökningar, både de
Åtgärder energipoliti-miljö-inom ochrelativtförväntas öka långsamt.ten

tekniskafrämst kapitalintensiva sektorn. Dendenkens område påverkar
framförväntas bli inriktadkanutvecklingen i denna sektor mot att ta

bli den tek-tillverkningsprocesser. Följden tordeenergisnåla och attrena
arbetsproduktivi-tidigare tillmindre bidragutvecklingen änniska ettger

tillväxt.tetens
eftersomenergi, sektornsochsektorn bostäderdiagrammet saknasI

import elström.utlandet består ochhandelsutbyte medenda export avav
fullständigtdärför iproduktionFör bestämsTillväxten sektorns settstort

efterfrågeutvecklingen.inhemskadenav
beräknas öka med drygti kunskapsintensiva sektornProduktionen den

förvän-sysselsättningenmedfördiagram 10.9. också4% Detår, attper se
industrisektor.vilket inte isker någonöka,tas annan

För kostnads-litetkapitalintensiva sektornDen ett utrymmepressas av
höjdapåverkassamtidigt övriga sektorerökningar den än avsom mer

blir lönsamhet och lägremiljöavgifter. Följdenelpriser och sämreen
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förhållandevis produktions-medför långsamvilketinvesteringstillväxt, en
sysselsättning.minskadökning och en

litet för kost-varuproduktionen har ocksåskyddadeDen ett utrymme
Samtidigtlångsamt.världsmarknadennadsökningar och därutöver växer

därför höja sina priser i takt medjust skyddad och kansektordennaär
ungefär taktiProduktionen beräknas ökakostnadsökningarna. samma

Även sekto-riktas sektorn.efterfråganinhemskdelden motsomavsom
förnaturligatjänster skälenergi ärochbostäder utsattasamt avrerna

produktion idärför sinkan ökainternationell konkurrens ochmindre
efterfrågan.inhemskungefär takt somsamma

privata tjänstesektorns och den kunskaps-1990-talet bedöms denUnder
samti-näringslivet ökaför svenskabetydelse detproduktionensintensiva

betydelsefull.produktion blir mindrearbetsintensivkapital- ochdigt som
underutveckling har pågått ävenfortsättning påinnebärDetta somenen

1980-talen.1970- och
genomsnittligaför basscenariot denförutsättningarna är ut-En attav

förverkli-utvecklingen skallredovisadedenbildningsnivån ökar. För att
Även iinvesteringar kom-kunskapsuppbyggnad.betydandekrävs engas

förinformationsteknologi viktiga den kun-ärmunikationer och modern
idiskuterasfrågortillväxt. Dettaproduktionens ärskapsintensiva som

detaljerad analys struktur-innehållerkapitel 13, även avmerensom
1990-talet.omvandlingen under

10.6 Känslighetsanalyser

redovisas känslighetsanalyserNedan några där produktivitetens, världs-
arbetskraftsutbudetsmarknadens och tillväxt varieras. samtliga scenarierI

förutsätts 2000 uppvisabytesbalansen år skall värde iatt samma som
basscenariot.

Snabb och långsam produktivitetstillväxt

basscenariot förutsättsl produktiviteten i näringslivet öka 1,8%med per
vilket ungefärår, den genomsnittliga produktivitetstillväxtenmotsvarar

1974- 1988. Produktivitetstillväxtenunder åren spelar avgörande rollen
för den ekonomiska utvecklingen möjligheternaoch realisera den eko-att
nomiska politikens mål. För belysa ekonomiskahur den utvecklingenatt
påverkas variationer i produktivitetens tillväxt redovisas två känslig-av
hetskalkyler produktiviteten i näringslivetdär ökar 2,7% respektivemed

°/01,0 år under 1988-2000.årenper
scenarierFlera tänkbara kan målas for motivera snabbareattupp en

produktivitetstillväxt. möjlighetEn teknologiskaär den utvecklingenatt
inom fårdataområdet snabbt i produktionengenomslag underettex.
l990-talet. produktivitetstillväxtEn snabbare skulle också följakunna av

ökat ekonomiskt samarbete mellan Europas länder via ökad konkur-ett
möjligheter utnyttja stordriftsfördelarstörre att etc.rens,



239

medföra vinster,förväntas högreproduktivitetstillväxt kanEn snabbare
därför medinvesteringarna. förutsätts ökavilket sin Dessai påverkartur

basscenariot, tabell 10.9.3,3°/0 jämfört 1,8°/0 imed årår seperper
vilket vid4,9% till 5,8%från år,tillväxt beräknas ökaExportens per

priva-medför denoförändrad för offentliga konsumtionentillväxt den att
medförmed 2,9°/0 år. Sammantagetkonsumtionen kan växata enper
tillväxten i% årligai produktivitetstillväxten till 2,7 år denuppgång attper

från % till 2,9 %.BNP ökar 2,2

1988-2000utvecklingFörsörjningsbalansens10.9Tabell
Årlig förändringprocentuell

Årlig produktivitets-Bas-
ökningscenario

1,0%°/o2,7

2,9 1,52,2BNP
3,65,44,4lmport
2,03,62,7Tillgång
1,22,92,1Privat konsumtion
1,61,61,6Offentlig konsumtion
0,83,31,8Bruttoinvesteringar
4,15,84,9Export
2,03,62,7Användning

Källa: Finansdepartementet.

låg.produktivitetstillväxten varit mycket DetharårenUnder de senaste
mellanvarierar starktproduktivitetstillväxtenemellertid normaltär att
därförproduktiviteten behöveritillväxtlågaårensenskilda år. De senaste

Ändå godafinns dettillväxt.trendmässigt lägretecken påinte ett envara
produktiviteten enbartbliskulle kunnaresultatetvadskäl belysaatt om

övrigtför änvilket också det% i näringslivetmedskulle 1växa mer-
1989.1987genomsnittet för åren -

produktivitets-följd långsammaretilli BNPtillväxtenlägreDen enav
investering-Eftersominvesteringarnaocksåmedförökning stagnerar.att

0,8%ökning medinnebärårendesnabbt underökathar senaste enarna
blirÖkningen endastgenomsnittligaden1988-2000för årenår attper

°/o år,tillminskar 4,1Exporttillväxten1990-talet.% under0,2 år perper
medförkonsumtionenoffentligai atttillväxt denoförändradvidvilket en

1,2 år.medökaendast kankonsumtionenprivataden per
produktivitetstillväxtenårligai denmedför nedgångSammantaget en

tolv årPå°/o år.% till 1,5från 2,2sjunkeri BNP% tillväxtentill 1,0 peratt
i bassce-8% mindre änblir drygt2000BNP årskillnadmedför denna att

ikonsumtionenstatligadenskull kan nämnasjämförelsensnariot. attFör
produktion2000. DenBNP år7 °/0utgörabasscenariot beräknas somavca
statliga konsum-hela denvärdetalltså2000förlorad årgår motsvarar av

iuttryckasBNP-tillväxtenlägredenresultatetAlternativt kantionen. av
genomsnittligt hus-scenario harkonsumtion. dettalprivat etttermer av

sig medpenningvärde rörai 1990 årsmindre att000 kr.202000håll år ca
konsumtion.för privat
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offentligaDen finansiellasektorns försämrassparande kraftigt till-om
blir lägre. Förväxten och kommunerna förutsätts konsumtionstaten att

och investeringar likaökar snabbt i basscenariot och således ökarsom -
utgifterdessa andel BNP samtidigt inkomsterna förblirsom av som-

ungefär oförändrade andel BNP.som av

världsmarknadstillväxtHögre

basscenariotI bedömdes världshandeln med tjänsteroch öka medvaror ca
4,8 °/o år. För belysa världshandelns betydelse känslighetskal-harattper en

tillväxt 5,8% genomförts.kyl med på år årliga exportprisök-Denen per
ningen blir 0,3 °/0högre i basscenariot, vilket innebärdå terms-of-än attca

förbättras i scenario.trade detta
finnsbasscenariot ingen outnyttjad arbetskraftl kanreserv av som

internationella tillväxtenmobiliseras den förbättras. därförnär Det är
produktiviteten stigerendast den ekonomiska tillväxten kan på-om som

scenario förbises från effekterverkas. l detta dock eventuella positiva på
investeringar produktivitet.och

10.10Tabell Försörjningsbalansensutveckling 1988-2000
Årlig förändringprocentuell

Basscenario Högre världs-
marknadstillväxt

BNP 2,2 2,2
Import 4,4 4,5

Tillgång 2,7 2,8
Privat konsumtion 2,l 2,4
Offentlig konsumtion 1,6 1,6
Bruttoinvesteringar 1,8 1,8
Export 4,9 4,7

Användning 2,7 2,8

Källa: Finansdepartementet.

förutsättning för samtligaEn känslighetsanalyser bytesbalansenär åratt
2000 uppvisar värde i basscenariot. medförDet att exportensamma som
ökar långsammare importenoch snabbare terms-of-trade förbättras.när
Eftersom offentlig konsumtion och bruttoinvesteringar förutsätts vara
opåverkade kan vinsten förbättradehela terms-of-trade utnyttjas förav
privat konsumtion, beräknas öka 2,4%med år. privataDensom nu per
konsumtionen år 2000 är därmed knappt 4% ihögre basscenariot,än
vilket miljarderdrygt 30 kr. iär 1990 års penningvärde. Det motsvarar

5000drygt kr. hushåll.per

arbetskraftsutbudHögre

scenario effekternal detta belyses arbetskraftutbudet underattav av
1990-talet blir 2 iprocentenheter högre basscenariot.än Det är ett anta-

motiverasgande kan på olika sätt.som



241

förEnligt den befolkningsutvecklingen ipresenteradesprognos som
kapitel får nettoinvandring6 Sverige genomsnittlig med 16000en ca

år under 1990-talet. Om nettoinvandringen ökar med 10000personer per
år 1990-talet invandrarnaunder och har genomsnitt-personer per samma

liga arbetskraftstal övriga befolkningen innebärden det arbets-attsom
kraftsutbudet 2000 blir 2%år högre i basscenariot.än

Arbetskraftsdeltagandet bland har följdmän 55 år under långöver en av
sjunkit, främst till följd fler förtidspensionerade.år blir Omatt t.ex.av

förtidspensioneringen reducerasskulle så mycket arbetskraftsdeltagan-att
det bland tillöver 55 år återgår nivåer 1965 fårmän ochsamma som man

lika reduktion kvinnor blirbland resultatet iuppgång arbets-storen en
kraftsutbudet 2med procentenheter.

1988-2000Tabell 10.11 Försörjningsbalansensutveckling
Årlig procentuell förändring

Basscenario Högre arbets-
kraftsutbud

2,2 2,4BNP
4,6Import 4,4
3,0Tillgång 2,7
2,4Privat konsumtion 2,1

Offentlig konsumtion 1,6 1,6
Bruttoinvesteringar 1,8 1,9

4,9 5,1Export
Användning 2,7 3,0

Källa: Finansdepartementet.

iarbetskraftsutbud redovisas tabellFörsörjningsbalansen vid högreett
genomsnitt °/otill %från i 2,2 2,4 år. DettaTillväxten i ökar10.1 BNP1 per. tiondel,bruttoinvesteringarna medi bedöms ökamedför tillväxtenatt en

föroförändrad tillväxti kombination med antagandevilket ett om en
privata konsumtionen kan öka medinnebäroffentlig konsumtion denatt

2,4°/0 för °/o år.istället 2,1 per
2%2000arbetskraftsutbudet medför BNP år drygtärDet högre att
40penningvärdebasscenariot, vilket i 1990i årshögre än motsvarar ca

ungefär de beräk-miljarder Storleksmässigt dennakr. motsvarar summa
förutgifterna grundskolan understatliga och kommunalanade totala

1990/91.budgetåret

Sammanfattning10.7 och slutsatser

Basscenariot i visar finns förutsättningar förkapitel 10 det godatt en
ekonomisk tillväxt 1990-talet. privat konsumtionunder Både BNP och

2%kan för inledningenöka med drygt år. Mycket talar dock attper av
decenniet kan bli besvärlig. pris- löneökningstakten förDen svenska och är

högre i flertalet intenärvarande konkurrentländer. Det skulleän vara
något problem produktivitetstillväxten också högre, så ärom vore men

fallet.inte



i näringslivet medproduktiviteten ökatmitten 1970-talet harSedan av
antagits förtillväxttaktgenomsnittliga har2% Sammaknappt år.per

internationella produkti-Jämfört bedömningarna denmedl990-talet. av
förhållandevisi kapitel det låg1990-talet 4 ärvitetstillväxten under en

tillväxttakt.
Åren genomsnitttimmar iarbetade med1988 ökade antalet1982-

timmararbetadeperioden 1988-2000 bedöms antalet1,3°/0 år. Förper
0,7% den planerademed år. Utanbetydligt långsammare,öka ca per

blivit väsentligt lägre.ökningen haskattereformen skulle den antagna
investeringar inäringslivets ökarbruttoinvesteringarna liksomtotalaDe

%.samtidigt årligen med 2,31,4% BNP växerbasscenariot med år somper
från relativt nivå 1990.högi näringslivet dockInvesteringarna startar en

arbetskraftens, investeringar-bedömningarnainnebärSammantaget av
iekonomiska tillväxtentillväxt den störreproduktivitetensoch attnas

tillväxt i faktor-efterkrigstidentidigare bärsutsträckning underän upp av
förhållandevisfaktorproduktiviteten lång-totalatillgångarna. Den växer

samt.
kunskapsintensivanäringslivet innebära denUtvecklingen i bedöms att

för produktionen ochi betydelse bådeindustrin tjänstesektorn ökaroch
energi-fattade inom miljö- ochriksdagen beslutensysselsättningen. De av

förutsätterutveckling. Strukturomvandlingenpolitiken förstärker denna
kunskapsuppbyggnad.betydandebl. a. en

1,6% demed år medanoffentliga konsumtionen bedöms ökaDen per
ingatransfereringarna skrivits fram under antagandeoffentliga har attom

offentliga sektornsförutsättningar kan denåtaganden Med dessagörs.nya
förbättras.finansiella sparande

Även 1,6°/0ökat medoffentliga konsumtionen under ården senareom
finnsi perspektiv. Det ocksåökningstakt låg längreår dennaär ettper

ökningstakten underför varit möjligt dämpadetfaktorer talar attattsom
Transfereringarna till hushållen hardelvis tillfälliga skäl.1980-talet av

vad här har1980-taletväsentligt snabbare under änökatdessutom som
förutsätts.

offentligallmänekonomisk utveckling, med återhållsamVid god enen
oförändrat andel BNP,skattetryckexpansion och med ärett som avsom

l990-talet. Alterna-förmögenhetsuppbyggnad ske underoffentligkan en
gradvisomständigheter möjligheten sänka skat-finns dessativt under att

i ekonominmöjligt bibehållen balansskall medOm dettetrycket. vara
övrigai ekonominssparandeuppgångmotsvarandeförutsätts dock en
föråtgärder vidtastroligt såvida inte andraintedelar något är attsom-

sparande.stimulera högreett
alternativakonsekvensernakänslighetsanalyser belysesI anta-ett avpar

ibli °/0 närings-produktivitetstillväxten skulle endast årlganden. Om per
bliråren,genomsnittet under delivet, vilket faktiskt änär senaste tremer

för privatväsentligt kon-ekonomiska utvecklingen Utrymmetsämre.den
hushåll.minska med 20000 kr.2000 bedöms dåsumtion år ca perex.

finansiella utfallet mycketblir också det sämre.offentliga sektorndenFör
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internationaliseringenNäringslivet ochl l

Inledningl l

utvecklingekonominssvenskai denvaritharUtrikeshandeln motorn
förra seklet.deti slutetinleddesindustrialiseringsprocessenända sedan av
näringslivetfortsatt ochinternationaliseringenefterkrigstiden harUnder

beroende.internationelltblivit allt mer
diskussionprincipiellai denbl.sin utgångspunktkapitelDetta omtar a.
förs kapitel 3isårbarhetpolitikekonomisk ochinternationalisering, som

utvecklingen underinternationellabeskrivning denoch allmännaden av
beröringspunkter medstarkahar ocksåkapitel Detförs il990-talet som

främstutvecklingeninternationellaframgick denkapitel 10. Där att -
för detavgörandedelmarknader ärolikaprisutveckling påtillväxt och -

konkurrenskraft.näringslivetssvenska
EG-integrationen.konsekvensertänkbarakapitel berörsflera andraI av

välfärdkapitel 15arbetskraftsutbudet ochkapitel 6gällerDet omomex.
Sverigesförsi kapiteldettadiskussionfördelningsfrågor. Denoch omsom

därför till effekterna på nä-sigEG inskränkerrelationer medframtida
ringslivet.

påolika aspekterkortfattatbeskrivs någraavsnitt 11.2Inledningsvis i
avsnitt 11.3 EG-iDärefter behandlasinternationalisering.näringslivets

påföljandenäringslivet. I detsvenskaför detbetydelseintegrationens
Östeuropa effekteri och deutvecklingendiskuterasavsnittet, 11.4, som

avsnittl990-talet. Inäringslivet undersvenskafå dettänkas påden kan
direktinveste-utlandsinvesteringar ochföretagssvenskabehandlas11.5

1.6.avsnittsammanfattas i lKapitletSverige.ringar i

bakgrund1.2 En1

växandeinternationalisering denärnäringslivets ökadeaspekt påEn
produktionensvenskadel den exporterasutrikeshandeln. alltEn större av

del,allt störreimporterasinom landetförbrukasdeoch ensomresurserav
diagram 11.l.se

ekonomi, detärbeskrivas ettöppenSverige kanSamtidigt son nsom
inteinternationell konkurrensunderarbetarnäringarfaktum deatt som

Helatabellsysselsättningen, 11.l.30%omkringför än seavmersvarar
internationell konkur-frånskyddadtjänsteproduktionen äroffentligaden

tjänstenäringarna,privatadelar degäller ävenDetsamma stora avrens.
Även industriproduktionen°/o15för transportsektorn.undantagmed avca

konkurrens.från utländskskyddadmindreellerbetraktaskan som mer
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Diagram inhemska industriproduktionenExport- respektiveimportandel den11.1 av
1970 1988.-

andelImportens av
inhemsk förbrukning
Procent

45so -

u45

95 n
"40 - u- I4

7I
lo14

It7735 - 1I
l

75 73
30 n. n

71

25 v l1II 45 504030 3525

andelKälla: Ex portensStatistiska centralbyrån. av
produktionsvördet
Procent

konkurrensutsatta sektorns andel den totala resursanvändningenDen av
i timmar i ekonomin minskat från °/otillmätt antal arbetade har 36 30

1970 och 1988. beror den offentliga tjänsteproduktio-mellan Det på att
sysselsättningen Samtidigt utrikeshandelsberoen-andel ökat. haravnens

stadigt i näringslivet.det ökat den konkurrensutsatta delen av
faktorrörlighe-internationaliseringenaspekt på den ökadeEn ärannan

Utrikeshandelsberoendet1988i olika sektorer i näringslivetTabell 11.1

Andel Export- Import-
antal andel andel
arbetade
timmar

% °/0

fiske 8 18skogsbruk, 4Jordbruk,
Industri inkl. energi 23 47 45
Byggnadsindustri 9 l l

7 21 0Samfárdsel l
Ovriga privata tjänster 28 3 2
Offentliga tjänster 28 - -

100Summa

Anm.
produktionsvärdet.Exportandel andelexpertens av
inhemsk användning.importens andellmportandel av

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Diagram ll.2 Svenska direkt-direktinvesteringar i utlandet och utländskanetto
investeringar Sverigei 1960- 1989.
Miljarder kr
Löpande priser

45- ------------------------------------------------------------------------------- --

40. ............................................................................. ..

35. .............................................................................. ..Nefioutflöde
30-

25- ------------------------------------------------------------------------------ --

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

15. ............................................................................. ..

l° Neftoinflöde"""""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;"

5.

o .
1975 1980 1985 19901960 1965 1970

Källa: SverigesRiksbank.

kapital blivit allt rörligt. orsak tillUnder år har En det ärten. senare mer
finansiella integrationen under 1980-talet. Den svenska valu-den snabba

avskaffats företags investeringar utomlandstaregleringen och svenskahar
investe-diagram del ökningenaccelererat, 1.2. En utgörshar l stor av avse

investeringarna i Sverige inte vuxit likai utländska harringar EG. De
viss ökning iakttagas mitten 1980-talet.kan sedansnabbt även en avom

egentligen inomfri finns bara Norden. bl.a. detarbetsmarknad AvEn
arbetskraftsrörligheten inte varit omfattande,så denskälet har även om

decennierna. Förändringarna inom EG-omrá-under deökat något senaste
migrationsströmmamasannolikt öka under l990-talet.det kommer att

ekonomi integrationen i11.3 Svensk och Västeuropa

näringslivet blivit inter-efterkrigstiden det europeiska alltmerUnder har
liberaliserats förhandlingar inomnationaliserat. Handeln har via GATT.

regional integration i FrihandelsavtaletEuropa.Parallellt har det skett en
från innebär alla kvanti-EG EFTA-ländema 1972 tullar ochmellan och att

för inom industrivarortativa restriktioner handeln Västeuropa med bort-
från livsmedel avskaffats.harsett

inom genomförs iinre marknaden EG den utsträckningOm den s.
integrationen inomkommer EG gå mycket snabbtplanerats underattsom

kapitel Bakgrunden bl. de problem EG:sde åren, ärnärmaste se a. som
industri haft sig inom högteknologiska datain-hävda branscher,att ex.

flygindustri,dustri, elektronik konkurrerande företag frånoch gentemot
uppfattatshar problem de europeis-USA och Japan. Det också ett attsom
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företagen för förka små kunna finansiera forskningär den och produkt-att
utveckling Vidarekrävs. har EG-företagen ofta mycket stark ställ-som en
ning sinapå nationella marknader, i kraft produktnormer ocht.ex. av

vid offentligmonopol upphandling. förekommerDessutom omfattan-ett
nationelltde statligt stöd eller prisdiskriminering vid offentlig upphand-

ling snedvrider konkurrensen inom finnsgemenskapen. Detsom en oro
inom förEG allt detta har till industristrukturlett inteatt ären som
effektiv.

inbördesNär de handelsrestriktionema mellan länder avskaffas uppstår
positiva effekter inkomsterna.på följdDet specialisering iär enlig-en av
het komparativa fördelar,med ökad konkurrens vilket priser,lägreger

ökat utnyttjande skalfördelar. Kvarvarande restriktionersamt gent-av -
länder utanförstår leder emellertid till handeln mellanemot attsom -

medlemsländerna i viss utsträckning ökar på bekostnad handeln medav
övriga länder. Om import från utomstående länder, med komparativa
fördelar, import frånmedersätts medlemsländer, saknar kompara-som
tiva fördelar, försämras resursutnyttjandet i världen helhet. Dennasom

handelsomfördelandenegativa effekt förstärks frihandel inom visstettom
område kombineras restriktionermed ökade omvärlden.gentemot

Empiriska studier handeln under 1960- och l970-talen tyder på attav
EG fått effekteroch EFTA har betydande omfattningenpå inriktning-och

medlemsländemas handel. Den ökade handeln i EG främstskeddeen av
bekostnad produktion inompå de olika enskilda EG-länderna, medanav
handelsomfördelandede effekterna små. För EFTAzs del blev handels-var

omfördelningen relativt Lundberg, 1989.större,sett
effektenbelägga integrationenAtt på den ekonomiska tillväxten ärav

EG-ländernas tillväxtsvårt. hög jämfört med industriländerandravar
1960under talet, det gällde även under l950-talet. har i olikaDetmen

studier Iiberaliseringenhävdats handeln under 1960-talet ökat denatt av
ekonomiska tillväxten i Västeuropa med mellan 0,1 och 0,4 procentenhe-

Denison,år 1974 och 1968.Krause, Problemet med dennater typper av
beräkningar är bl.a. det svårt precision förklaraär med någon denatt att
ekonomiska tillväxten överhuvudtaget. blirDärmed det vanskligt mätaatt
utrikeshandelns bidrag till tillväxten.

icke-tariffäraDen avveckling handelshinder mellan EG-ländernaav
genomföras från förväntasskall år 1992 kan medföra ökad handelsom en

inom förväntasEG. i sin tillDet leda ökad koncentration och därmedtur
effektivitetökad i EG:s industri. förstal hand påverkas branscher med

outnyttjade stordriftsfördelar och där icke-tarifára handelshinder är sto-
offentligadär den sektorn kundär och där konkurrensen på destorra, en

inhemska liten.marknaderna Branscher elektroin-är berörs ärsom ex.
dustri, dataindustri, delar transportmedelsindustrin järnvägsvag-lok,av

och bussar och läkemedelsindustri. Avvecklingen subventionernar av
snedvrider konkurrensen inom gemenskapen påverkar särskilt stålin-som

dustrin, varvsindustrin bilindustrinoch till EG-företagenoch bör leda iatt
blir konkurrenskraftigare.dessa branscher

Även vissa tjänstenäringar kommer påverkas den inre markna-att av
främstden, det gäller civilflygvägtransporter, banker och försäk-samt

ringsbolag. Effekterna byggnadsindustrinpå kan också bli betydande.
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Diagram 11.3 Sverigesandelar importen till EG EFTbearbetade och Aav av varor
korrigerade lör och ländersammansättningvaru-
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EG2 Storbritannien övriga EG6Anm. och Danmark, EFTA EFTA-länder. deavser
ursprungliga EG-ländema.sex

Källa: europeiska integrationen, bilagaLundberg 1989, Svensktnäringsliv denoch
3 till Långtidsutredningen 1990.

svårbedömdamarknaden mycketEffekterna handeln den inre ärpå av
bildades Lundberg,mindre EG och EFTAsannolikt något än närmen

icke-tarilfára handelshindren ärde kvarstående1989. Det beror på att
1960- och l970-talen.avvecklades underjämfört de tullarsmå med som

jämföra effekter tullar avvecklas medkan också svårtDet attatt avvara
selektivaicke-tarifára hindren äricke-tariflära hinder bort. Detasatt mer

främst vissa branscher.och berör

handel med EGSveriges

industriprodukter medinnebärfrihandelsavtal med EGSveriges att -
kvantitativa restrik-från-befriats tullar ochvissa livsmedelundantag av

medförde EG ökade. Denhandeln medtioner. Frihandelsavtalet att svens-
importursprungliga EG-ländernasdeandelarka exportens avsexav

efter ha mins-1970- l980-talen,industriprodukter ökat under ochhar att
marknadsandelar-de svenskal960-talet. EFTA ökade däremotkat under I

diagram1980-talet,sjönk 1970-talet ochl960-talet och underunder sena
1.3.l

för hälftenSveriges handelspartner och änEG idag störstaär svarar mer
förfinns främsta konkurrentenEG också denutrikeshandeln. Inomav

nämligen Västtyskland. DetsidanVerkstadsindustri vid Japan,svensk av
inteföretagen deför svenskaavgörande betydelse dealltså attär av

kan ocksåEG-samarbetediskrimineras EG-marknaden. Ett närapå vara



248

för storföretag därför erbjuderviktigt svenska det nyttigbåde konkur-att
möjligheter till industrielltoch samarbete.rens

förklaratRiksdagen har Sverige ska söka få till stånd samarbeteatt ett
omfattar fyra friheterna fri förmed EG alla de dvs. rörlighetsom varor,

tjänster, kapital Målet företag få tillträdeoch svenska skallär attpersoner.
till inreden marknaden på villkor Sverige imedlemsamma som om vore

Ambitionen i tidEG. sluta avtal så god Sverige skall kunnaär att ett att
delta i inre från januariden marknaden dvs. 1993.start,

Icke-tarifira handelshinder borttas

avskaffar icke-taritfáraOm EG-länderna handelshinder sinsemellan men
tredje diskrimineras importen frånbehåller dem land, utomstå-gentemot

Hindren olika eiTektema skiljerende dessa produkter. slag och sigärav av
därför mellan olikamycket åt branscher.

ofenzligvid upphandlingLikabehandling viktig för delär storen av
företagverkstadsindustrin, nämligen utrustning för tele-exporterarsom

kommunikationer, järnvägar kraftverk.och Regeln konkurrensenär att
företagför sin juridiska hemvist inomskall har EG,öppenvara som

träffatssåvida inte särskilt avtal har tredje förmed land. Grundenett
principen ömsesidigasådana avtal åtaganden. Om Sverigeär tecknarom

EG får företag möjlighetsådant avtal med svenska konkurrera påett att
lika villkor upphandlingsprojekt i gemenskapen. Uppenbarligen är ettom

viktigt investeringsvarorsådant avtal bl.a. med tanke på utgör såatt en
del svenska 20%den drygt total och drygtstor exporten varuexportav av

40% verkstadsindustrins export.av
Om inte visar sig möjligtdet teckna önskvärt avtal kommer ändåatt ett

företaginte svenska med dotterbolag i EG diskrimineras vid offentligatt
upphandling. företag inte fårMen svenska etablerade svårareär attsom

försig. del företag motiv för överförahävda Det kan delarett atten vara
till kontinenten.verksamheten Det gäller allt främstdömaattav av

mindre företag, eftersom verkstadsföretagenoch medelstora de stora re-
idan etablerade EG.är

tekniska handelshinderOm bort, produktnorrnertas t.ex. attgenom
inom harrnoniseras, till fördel för företag säljerEG det till EG,är alla som

ej. förde medlemmar eller I stället behövaäroavsett attom anpassa
olikaprodukterna till tolv räcker det med utveckla EG-attnormer en

variant.
vis till fördel för företag tullklarering inomPâ det svenskaärsamma om
avskalfas. till förgemenskapen leder minskade kostnaderDet även utom-

frittstående produkterna väl kan de förasexportörer; när gränsenpasserat
vidare till andra EG-länder.

risken förDet bedöma EG i ökad utsträckningär svårt använderatt att
icke-tariffára handelshinder tredje samtidigt avskaf-land degentemot som
far sådana hinder sinsemellan. från tredje naturligtvisFöretag land kan

diskrimineras vid offentlig frånkomma upphandling. Produkter tredjeatt
få vidland kan också svårare erhålla typgodkännande. Gränskontrollenatt

EG:s tredje land skullegränser också eventuellt kunna skärpas.mot
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branschmönstretefekter påSmå

avskaffas innebärEGSverige ochmellanicke-tariffára handelshinderOm
sin verksam-effektiviseramotivfårföretagensvenskadet de attatt samma

omfat-tillknappastleder deti EG. Däremotkonkurrenternahet ensom
ingetnämligenfinnsmellan Detbranscher.strukturomvandlingtande

skillnader ispecialisering baserad påintensifieradförstörre utrymme en
huvudsakligenintegrationen kanmedfördelar. Vinsternakomparativa

effekti-blirbranscherinomproduktionenföljdtillförväntas uppstå attav
utnyttjas bättre sätt.påstordriftsfördelar kan ettattex. genomvare,

offentliga sektorn,till denleverantörerförsta hand kommerI systemav
ochjärnvägsvagnartransportmedelsindustrin lok,delardet gäller avex.

och kontorsma-telefonväxlar, datorerteleproduktindustrinochbussar
läkemedelsin-bli betydande påEffekterna ocksåkanpåverkas.skiner att

intestordriftsfördelar, kanpotentiellafinnsdetdustrin, där stora som
Å andragodkännanden.nationellakrävsdetutnyttjas på grund attav

effekt produ-liten påförväntas hatill EGnärmandefortsattsidan kan ett
insatsvaror trä,kläder ochkonsumtionsvaror massaex.center ex.av

baskemikalier.och samtpapper
inte kanSverigeinnebärEGfrihandelsavtalet medgällande attDet

isig uttryckprotektionism i EG,ökad tardrabbaskomma att somav en
svensk utsättaskanutomstående. Däremot exportökade tullar gentemot

upphandling elleroffentligdiskriminering vidhinder ochicke-tariffáraför
företa-tillsubventioner deinom EGdetindirektdrabbas att egnagesav

gen.
relationerna meddirektafrämst deförhandlingarnanuvarande rörDe

övrigahandelspolitik gentemotEFTA. FråganEG och gemensamom en
sikt finns härPå längreinte aktuell.alltså ännuvärlden ärdelar av

importrestriktioner EG. Enfärre änidagrisk. Sverige haremellertid en
exempelvis tull-handelspolitiktill EG:sanpassningeventuell yttre en-

protektio-till ökadledaför Sveriges del kunnadärmedunion -skulle en
välfárdssän-effekter ärhandelsomfördelandenegativatillnism, och som

mins-i riktningEGutvecklingen inom gåförefaller motSamtidigtkande.
handelsskapandeför detalarfrihandel. Detregleringar ökadoch attkade

dominera.sannolikt kommereffekterna att

Östeuropaiutvecklingenekonomi ochSvensk11.4

förutsättningarNya

Östeuropa imarginell roll denidagi spelarSovjetunionen och länderna en
utgjortinte änharoch importhandeln. Derasinternationella export mer

l980-talet.världshandeln under8%ca av
förbindelser med deförsvårattillämpats harplanhushållningDen som

Östeuropa påSovjet ochIstället har attindustriländerna. satsatvästliga
till depraktiken lett Östeuro-iDet harsinsemellan. atthandelnutveckla

Sovjetekonomin. internaDenblivit beroendestarktpeiska länderna av
Östeuropa vissa de1.4. Fördiagram lframgårförbetydelsehandelns avav

°/o80 denöstblocketinom närmareösteuropeiska länderna utgör export av
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ÖststatsländernasDiagram 11.4 1988på olika ländergrupper1980ochexport
Miljorder US-dollor
1985 örs priser
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Källa: ECE, Economic bulletin for Europe Vol. 41, 1989.

totala Totalt 55%går östeuropeiskade ländernasexporten. exportca av
till andra länder inom blocket.

Statshandelsländemas ekonomier lider mycket allvarliga problem,av se
kapitel 4. De åren kannärmaste dessa fördjupas,problem det senastemen

Östeuropaårets utveckling medförakan kan komma spela heltatt att en
iroll Europas ekonomiska liv hittills efterkrigstiden.än under Deannan

östeuropeiska länderna omvandlas från planekonomier till marknads-nu
ekonomier. Reformema så länge baraär än på begynnelsestadiet, demen
tycks alla inriktade på avskaffa den centralt planerade produk-attvara
tions- resursstyrningen.och innebärDet bl.a. omfattande prisreformer

sannoliktoch därutöver valutorna blir konvenibla.att
ÖsteuropareformemaOm de ekonomiska i Sovjet och genomförs kan

ekonomiska tillväxttakten fartden och östeuropeiskade länderna påta ett
i internationellahelt deltaga det handelsutbytet. Potentialensätt ärnytt

Utbildningsnivån förhållandevisbetydande. hög och inom delär tekno-en
logiska i varje fallområden tillhör Sovjetunionen de världsledande. Därut-

finns naturresursbas.över storen
ekonomiska politiskaDe och problemen är dock mycket ochstora

Ävenden liberaliseringenutgången pågående osäker. reformernaärav om
blir framgångsrika tid förändringarnadet innan blir så de påtar stora att

märkbart påverkar den europeiska ellersätt den svenska ekono-ett mer
utvecklingen.miska troligt effekterDet är betydande förstuppståratt mer

slutet 1990-talet.mot av
Omvandlingsprocessen kan dock underlättas många de öst-attav av

Östtysklandeuropeiska länderna, Tjeckoslovakien och har långt.ex. en
industriell tradition bygga på. Dessutom kan pågående EG-diskussio-att
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förhållandevistill de östeuropeiska ländernaleda någraävenatt avner
in i integrationsprocess stimulerardrassnabbt kan komma att en som

ekonomisk utveckling.
sig positiv till eller associa-EG-kommissionen har ställt medlemsskap

för östeuropeiska Förutsättningen demokratitionsavtal de länderna. är att
Östtyskland.införs. Speciellt naturligtvis relationerna tillintressanta Enär

återförening idag möjlighet, vilket skulle kunna innebäratysk är atten
Östtyskland införlivasautomatiskt med EG.

ekonomisk stormakt i Central-Ett Tyskland kommerenat att vara en ny
förskjuta tillväxtcentrum i Europa nordost.Det kommer motatteuropa.

förväntas medförakanEtt samgående mellan de båda tyska staterna ett
Östtyskland. utvecklinguppsving i Denna kan komma gåsnabbt att

snabbt.

Östeuropas för kan ökabetydelse Sverige

Östeuropa marginell för SverigesSovjet idag mycket rolloch spelar en
minskat 1980-talet,har under tabellhandel. Handelsutbytet dessutom se

i förhållande till övriga OECD-länder minskat sin1.2. Sverige ocksåharl
Östeuropa. Sveriges OECD-ländemas tillhandel andelmed exportav

Östeuropa från 5,3% till 2,3% mellan 1970 och 1988 samti-har minskat
Öst-från Sovjetimport ochdigt har Sveriges andel OECD-ländemasav

minskat från 5,2% till 3,7%.europa

ÖsteuropaTabell Sveriges11.2 handel med Sovjet och 1980-1988. Procentuella
andelar Sveriges importtotala och exportav

1980 1985 988l

Import
Sovjet 3,6 2,2 1,7
Osteuropa 3,0 2,9 2,1
Export
Sovjet 1,01,1 0,6
Osteuropa 1,5 1,5 1,5

Källa: Statistiska centralbyrån.

Östeuropa naturligtvis ekonomiskt intres-i Sovjet och ärUtvecklingen
för ökat ekono-Geografiskt Sverige väl placeratSverige. ärför ettsant

finnas bety-Sovjetunionen. borde ocksåminst Detintemiskt utbyte med
komparativa fördelar.iskillnaderför baserad påhandeldande utrymme

framför via två kanaler;förväntas alltekonomi kanEffekter svenskpå en
exportmöjligheterbranscher ochinom vissaökad konkurrens nya

lönekänsli-i första hand drabbatroligenkommerKonkurrenstrycket att
ibörjar deltaga detösteuropeiska ländernaNär deindustribranscher.ga

konkurreratroligt de kommerdethandelsutbytet ärinternationella attatt
arbetsin-drabba delönekostnader. Det kommerrelativt lågamed attsett

skyddade sektorerna.vissa detensiva industribranscherna, även avmen
medföra vissa skydda-geografiska avståndet kan kommakorta attDet att

trävaruin-livsmedelsindustrin ochinomnäringsgrenar, bl.a.de svenska
östeuropeisk konkurrens.fördustrin öppnas
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Utvecklingen östekonomierna förutsätter investeringar i infra-storaav
struktur, hamnar, kommunikationssystemvägar, investeringarsamtex.
i jordbruk industri.och Det kan ökad för bl.a. svenskaexportgenerera
industriföretag och byggnadsentreprenörer. Svensk investeringsvaruin-

Östeuropa.dustri kan därmed komma utvecklingen iatt gynnas av
ÖsteuropaNya och iväxande marknader kan skäl för svenskaettvara

direktinvesteringar i dessa länder. Ett skäl kan relativt lågaannat vara
förkostnader arbetskraft. Investeringar har redan gjorts i visst.ex. ut-

sträckning, exempel är IKEA:s och Tetra etableringar.Pak:s Mycket talar
för denna fortsättakommer och fler företagsvenskaatt såatt attprocess

Östeuropasmåningom kommer sig ietablera ingå jointeller s.k.att ventu-
östeuropeiskamed partners.res

internationaliseringen11.5 Företagen och

utlandet har ökatInvesteringarna i

svenska direktinvesteringarnaDe utomlands har ökat under de senaste
decennierna i takt näringslivetmed det svenska blivit interna-alltatt mer
tionaliserat. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar närings-av
livet. Direktinvesteringarna koncentrerade både företags-är och bransch-
VIS.

Statistiken för de svenska internationella koncernernas utlandsverksam-
Årbristfällig.het 1965 har det fannsär uppskattats det åttiotalatt ett

företag tillverkandesvenska med dotterbolag i utlandet Direktinveste-
ringskommittén, SOU 1983: 17. sysselsättningen utomlands i före-dessa

inkl. i ickeanställda tillverkande bolag uppgick till sammanlagttag ca
170000 Under 1970- och 1980-ta1en fortsatte internationalise-personer.

Årringen det näringslivet.svenska 1988 beräknas antalet anställda iav
majoritetsägdasvenska dotterbolag utomlands ha ökat till 418000, se

tabell 11.3. De anställda förutomlands hälften den totalasvarar ca av
sysselsättningen i internationellade svenska industriföretagen, tabellse

1.4.1
Merparten förverksamheten de utlandsaktiva företagensvenska skerav

i EG. Under hela 1980-talet har hälftennärmare de anställda i majori-av

Tabell 11.3 Anställda 1980- 1988.utomlands Antalet anställda utomlands i majori-
tetsägdadotterbolag inom tillverkningsindustrin fördeladepå länderområden
Procentuella andelar totala antalet anställda utomlandsav

1980 1985 1988

Norden 10 11 9
EG exkl. Danmark 49 44 46
Nordamerika 12 14 19
Latinamerika 15 14 13
Asien 5 9 8
Ovriga 8 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 multinationellastörsta
företagen
Tusental personer

1978 1985 1988

i SverigeAnställda 266 261 213
Anställda utomlands 261 276 342

produktionsbolag 202 277varav: ..
Totalt 527 534 555

uppgifterna förASEA ingår i 1988.Anm.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

återfunnitstetsägda dotterbolag i EG exkl. Danmark. Under de senaste
åren dock utvecklingen vissahar på andra marknader varit snabbare än
inom EG-området, inte minst gäller det USA där expansionen varit omfat-

Nordamerikastande. andel de utlandsanställda ökade under 1980-taletav
till femtedel.nästan en

Den svenskägda utlandsverksamheten mind-starkt koncentrerad. Ettär
antal industrikoncerner för den övervägande delenstorare svarar av

verksamheten i svenska dotterbolag utomlands. De sjutton största utlands-
företagenverksamma imätt antal anställda sysselsatte 1987 75%år

360 000 samtligapersoner anställda i svenska dotterbolag utomlands.av
Elva företag fråndessa verkstadsindustrin förär och de svarade drygtav
60% den totala utlandssysselsättningen.av

för utlandsetableringarMotiv

urskilja förMan kan tvâ internationelltmönster verksammatyper av
företag emellertid inte ömsesidigtsom uteslutande; horisontellär respek-
tive vertikal integration. horisontelltDet integrerade företaget kan genom

etablera produktion i olika länder exploatera kunnande antingen detatt ett
gäller produktionsteknik.produkter eller Förutsättningen produk-är att
tion i regi utlandsmarknadenpå bedöms lönsammare än exportegen vara

Vertikalprodukter eller tillverkningsrättigheter. integrerade företagav
utnyttjar i möjligheterna fördelastället olika i förädlingskedjanledatt
forskning utveckling, råvaruförsörjning, olika tillverkningsled,och mark-
nadsföring serviceoch mellan länder. På så kan desätt påta vara ex.
skillnader i produktionskostnader mellan länder internt utnyttja för-och
delarna internationell arbetsfördelning.med Internationaliseringenen av
företagens verksamhet kommunikationsteknikenshar underlättats ut-av
veckling under de 20 idag betydligtåren. Det mindreärsenaste ett pro-
blem geografiskt spridd verksamhet.att styra en

multinationella verkstadsföretagenDe svenska har det gemensamt att
ursprungligen uniktde utvecklade tekniskt effektivi-kunnande. Förett att

utlandsförsäljningen byggde de marknadsförandenätverkettsera upp av
i långsiktigaoch lagerhållande dotterbolag utlandet relationer tillsamt

kunder.
Nästa i internationaliseringen etablera lokal tillverkning,steg attvar

vilket ofta skedde på grund handelshinder. Vanligen har det varit detav
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sista i tillverkningen, produktanpassning ellermomentet sammansätt-som
ning, först etablerades utomlands. Sedermera tillverk-har den lokalasom
ningen byggts och blivit omfattande.alltmer Under 1970-talet utgjordesut

växande andel utlandsinvesteringama förvärv befintliga före-en av av av
fortsattDenna tendens har under l980-talet. Genom förvärvsådanatag.

har moderbolaget fått tillgång till etablerad marknadsorganisation ochen
upparbetade kundrelationer.

sista fasenDen i internationaliseringen innebär de utländska dotter-att
bolagen i sin tillverkning specialiserar sig på olika delar koncernensav
sortiment. stordriftsfördelarDe finnaskan inom koncern på såtassom en
vis till i möjliga utsträckning.största På den europeiska marknadenvara
har sådan utveckling underlättats tullama industriprodukterpåatten av
avskaffades 1970-talet.under

omfattandeDen utlandsverksamheten under 1980-talet får motmer ses
flerabakgrund multinationella företag frånövergått diversifieradattav en

till specialiserad företagsstruktur. Uppköp gjorts inomhar vissaen pro-
duktområden för öka marknadsandelama. De verkstadskoncer-att stora

har därvidlag framträdandespelat roll och har fåtalettnema en genom
förvärv för betydande del ökningen antalet utlands-stora svarat en av av

anställda sedan år 1985.
utlandsinvesteringamaEn del i EG under 1980-talet gjortsharstor av av

företag varitsedan länge etablerade Syftetpå denna marknad. medsom
investeringarna itorde regel ha varit vinna marknadsandelar. Fråganatt

Sveriges relationer till EG har sannolikt spelat för företagstörre rollom en
inte haftredan dotterbolag i gemenskapen.som

Mindre företagoch medelstora har de i utsträckningåren ökadsenaste
sökt sig till EG.

När de svenska storföretagen förlägger allt sindelar verksam-större av
het utomlands påverkar det också underleverantörer. iDe kan ökad ut-
sträckning komma sigetablera utanför Sverige, för effektivtpåatt att ett

sälja sina komponenter. Ocksåsätt detta kan bidragit tillha mångaatt
mindre företagoch medelstora sigetablerat utomlands tid.på senare

De samhällsekonomiska effektema intemationaliseratalltettav mer
företagande preciskan ökad handel förväntas välfárdshöjandesom en vara
för världen helhet; teknologi spridas,kan stordriftsfördelar utnytt-som ny
jas Normalt bör detta också komma enskilda involverade länderetc.
tillgodo i form ökad produktion och högre inkomster. Direktinveste-av
ringskommittén drog också slutsatsen företagens utlandsinvesteringaratt
till varitövervägande del marknadsorienterade och intemationalise-att
ringen haftsynes ha övervägande positiva effekter denpå verksamhet

bedrivs Direktinvesteringskommittén,i Sverige SOU 1983: 17.som
Samtidigt står det möjligheternaklart kombinera kunnande inomatt att

olika områden kan viktig förutsättning för framgångsrik utveck-vara en en
ling. tillräckligt mångsidigtEtt kunskapskapital kan svårt attvara uppar-
beta tillgång tillenbart med de finns i Sverige. Alternativet ärresurser som

förvärva företagdå i tillgångutlandet har till det kompletterandeatt som
kunnandet.
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företagUtlandsägda Sverigei

investeringar i utlandet ökat, harföretagssvenskaParallellt med ut-att
näringslivet. Mellan årensvenskasin andel detintressen ökatländska av

företag företag däri utlandsägdaantalet anställda1970 1988 ökadeoch
vilketfrån 82000 till 195 000,utlänningaraktierna50 ägsän avavmer

från 4%uppgångantalet sysselsatta ärandel det totalauttryckt ensom av
till 9%, tabell 11.5.se

1980-1988i SverigeutlandsägdaföretagAnställda iTabell 11.5

198819801970

Näringslivet. totalt
1951482 lOOO-talanställda 1Antal

96% 4Andel antalet anst.av
Tillverkningsindustri

1756 142OOO-talanställda 1Antal
6 14% 5antaletAndel anst.av

Partihandel
363529OOO-talAntal anställda 1
2020% 16antaletAndel anst.av

Källa: Statistiska centralbyrån.

industrin.i Detföretag arbetari utlandsägdaanställdadeFlertalet av
hänförs iDitpartihandeln.roll idockspelar störstutländska ägandet

pani-i Sverige.försäljningsbolag lföretagensutländskastatistiken bl.a. de
20%tillföretag 1988i utlandsägda åruppgick de anställdahandeln av

ianställda utlands-industrin. Andelen9% isysselsättningen jämfört med
kontinuerligtemellertid ökattillverkningsindustrin harföretag iägda un-

1970-1988.periodender
varierar mel-tillverkningsindustrin starktiägandeutländsktGraden av

tabell 1.6.olika branscher, 1lan se

industrininombranscher1988i olikautlandsägdañretagi11.6 AnställdaTabell

AndelAntal av
sysselsättn.anställda
%lOOO-tal

1813,1Livsmedelsindustri
51,6Tekoindustri
21,4Trävaruindustri

pappersindustriMassa-och
66,6industrigrafiskoch

2113,6industriKemisk
347,5stenvaruindustriJord- och
93,8metallverkstâl- ochJärn-,

1668,8Verkstadsindustri
Övrig 90,7tillverkningsindustri

centralbyrån.Källa: Statistiska
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fördeladepå ägarland1988företagutlandsägdaiAnställda11.7Tabell

IndustrinNäringslivet

AndelAntalAndelAntal
°/0anställda°/0anställda

IOOO-tallOOO-tal

2630,92446,2Schweiz
1415,728,3 15USA
1820,81426,9Finland
910,321,9 11Storbritannien

1315,51018,7Nederländerna
44,5916,6Danmark
89,6714,0Norge
44,110,4 5Västtyskland
33,636,1Frankrike
21,8Övriga 36,2

100116,9100195,3Summa

centralbyrån.StatistiskaKälla:

företag i verkstads-i utlandsägda störstantalet anställdaabsoluta tal ärl
istarkt dennaföretag ökade ocksåi utlandsägdaindustrin. anställdaDe

RelativtBoveri. ärfusionen Asea-Browngrund sett1988, påbransch år av
stenvaruindustrin, denemellertid i jord- ochägandet störstutländskadet

livsmedelsindustrin.industrin iochkemiska
närings-svenskadetutländska ägaredominerar blandfåtal länderEtt av

tredjedelför,Nordiska närmareägaretabell 11.7.livet, avensvararse
i Företagantalet anställdaväsentlig delSverige.i Enutlandsägandet av

ifinländska ägandetSAS-personal. Detdanskt ägande utgörsmed av
for fortgåendeuttryckåren ochde ärSverige har ökat ettsenaste en

tätposi-Schweiz harnäringslivet.finländskainternationalisering det enav
ochmellan ASEA Brownfusionenenbart påden berortion totalt men

Boveri.
främstSverige påi berortillväxtföretagssektomsutlandsägdaDen

Åren intressenutländska1970-1988 köpteföretag.förvärv svenskaav
anställda. Förvärven150 000sammanlagt drygtföretag medsvenska2471

diagram 1.5.1980-talet, 1omfattande undervarithar mest se
tid finnsförvärven underomfattande utländskarelativtTrots de senare

Företagi svenskafler arbetardelsiobalans sådet attmotto personeren
kapital forutflödetSverige, delsföretag iutländskaiutomlands än av

problematiken bely-inflödet.överstiger Deninvesteringsändamål senare
räkneexempel.i kapitel 9 med att parses

i deninte. Resursernaproblem ellerobalans ärdennaFrågan är ettom
Industriinveste-utnyttjande.fulltför närvarandeekonomin ärsvenska

1960-talet.påunder goda årvad dei nivå medringarna dessutomär var
dåligt. hellerSverige Inteinvesteringsklimatet i ärforintetalarDet att

varit medha störresysselsättning sikt kunnapå kortproduktion ochskulle
obalansårensinvesteringar. De allraomfattande utländska senastemer

i svenska ekono-överhettningen denkonsekvenskan alltså avenses som
framtida konsekvensernadeosäkerhetenMöjligt ocksåmin. är att avom
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Diagram 11.5 Utländska förvärv svenskaföretag 1970- 1988av
Tusentol anställda

20-

18-

16-

14-

12-

10-

1970 1972 1974 1975 1978 1980 1982 1984 1988 1988

Källa: Statenspris- och konkurrensverk.

miljö- och energipolitiken och investerareär del också sigstor att en oroar
for framtidahur Sveriges relationer till EG skall komma gestalta sig.att

På siktlängre skulle dock obalansen kunna problem. Det ärettvara ex.
tänkbart forskningsinsatser gjorda i Sverige kommer utlandet till delatt
via direktinvesteringarsvenska den svenska produktionsappara-attmen

inte fårpå del motsvarandesätt utländska kunskapsupp-ten samma av
byggnad. i förlängningenDet skulle kunna tillleda lägre ekonomisken
tillväxt i Sverige. Denna slutsats emellertid inte självklar.är Det nämli-är

tänkbart Sverige har komparativa fördelar i forsknings- och utveck-attgen
lingsverksamhet därföroch obalans naturlig.äratt en

11.6 Sammanfattning och slutsatser

Internationaliseringen det näringslivetsvenska fortsatthar under 1980-av
talet. Den sig flera olika uttryck. En allt större andeltar detav som

inomproduceras landet Samtidigt ökar importen allt ochexporteras. mer
del den inhemskastörre användningen frånkommer utlandet.en av

Utvecklingen i Sveriges närområde kommer ha betydande effekteratt
på svenskt näringsliv under 1990-talet. integrationsprocessenOm inom
EG leder till tillväxtsnabbare i förväntaEuropa kan sig svensktatten man
näringsliv kommer att gynnas.

Skulle Sverige inte fulltuppnå deltagande i inreden marknaden kanett
det negativa förkonsekvenser svenskt näringsliv. Svenska företag utan
dotterbolag inom EG kan då komma diskrimineras. förlängningenIatt

9 10-0264
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utsträckningföretag i ökadmedföra svenskasannoliktdetkommer attatt
EG-området.direkt inominvesterar

Östeuropa positivabetydandekommai kan ocksåUtvecklingen att
tidigast 1990-sannolikt slutetnäringsliv, dockeffekter svensktpå mot av

ekonomiernaösteuropeiska kanutvecklingen iekonomiska deDentalet.
arbetsintensivaför såväl denmedföra ökad konkurrenskomma somatt en

Östeuropa bli betydel-emellertid ocksåkansektorn.idag skyddadeden en
framför alltnäringsliv. första skede detl ärför svensktsefull marknad ett

avsättningsmöjlig-finnaförväntasinvesteringsvaruindustrin kan nyasom
förmodasdet ocksåekonomierna kanösteuropeiska öppnasNär deheter.

investeringar.till ökade svenskaleda
näringslivet deinternationaliseringen svenska ärdetföruttryckEtt av

gjort.företag sedan längeinvesteringar svenskautländskaomfattande som
varit snabb,decenniet mycketharUtvecklingen under det senaste men

perioder.från tidigare Dengrundläggandeinte mönstretändå detbryter
direktinvesteringarna de 15-görsutländskadelen deövervägande avav

investerat i Västeuro-i huvudsakharindustrikoncernema. De20 största
Nordamerika.iutsträckning ocksåi allt störrepa, men

idag medel-investeringarnadirekta görsobetydlig dedelinteEn avav
Osäkerhetensig marknader.söker påföretagsvenska utstora nyasom

förefal-specialiseringsmönsterförändradeEG-integrationen ochrörande
utveckling.bidragit till dennaler ha

omfattningintei Sverigeinvesteringar ärUtländska somsammaav
formiövervägande delen ärdirektinvesteringar utomlands. Densvenska
fråninvesterarna kommerdelföretag. Ensvenskauppköp stor avavav

Norden.övriga
i huvudsakutlandsinvesteringarna måsteomfattandeDe ses som en

näringsliv dominerasnäringslivet. Svensktomvandlingeninaturlig del av
olika markna-blir etablerade påalltkoncernerantal storaett mersomav

utvecklasför företagväsentligt dessai världen. Det är attder runt om
internationellt.

investeringar-svenskaförklaringar till deantal tänkbarafinns attDet ett
faktumSverige.investeringar i Detutlandets atti utlandet större änärna

omfattandemedfört engångsan-tagits kan havalutaregleringen bort en
brist påi dagslägetrådet detDessutominvesteringsmönster.ipassning

miljö-i ochomvärlden,snabbare änlönekostnaderna växerarbetskraft,
fram-Sverigeskostnadshöjningartill ochledaenergipolitiska åtgärder kan

investe-dockSamtidigtinte klarlagda. ärEG ännurelationer med ärtida
1960-talet.näringsliv i nivå goda år påmedi svensktringskonjunkturen

investeringsflödena störrei utgöraobalansensikt kan ettPå längre
till kunskapsupp-bidrarnäringslivsvensktTänkbart ärproblem. att en

tillkunskaper skerinflödemotsvarandeutomlandsbyggnad attutan av
följdärinte uteslutas detta mönsteremellertidkanSverige. Det att aven

kunskapsuppbyggnad.justfördelar ikomparativaSverige haratt
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12 Miljö energioch

12.1 Inledning

Miljö- energiproblemenoch har under varit fokusår i for densenare
allmänna debatten. Sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen och
miljön har blivitockså allt tydligare. Mot denna miljöaspek-bakgrund bör

i ökad utsträckning beaktas vid ekonomisk-politiskt beslutsfattande.ter
Det samtidigt miljöpolitiskaär uppenbart beslut kan ha avgöran-att en

de inverkan på den ekonomiska utvecklingen. särskilt betydelse forAv stor
samhällsekonomin under de decennierna riksdagsbeslutennärmaste är
rörande dels avveckling kärnkraften, dels begränsning koldioxidut-av av
släppen. Detta gäller särskilt riksdagen fortsattbegränsat utbyggnadsom

vattenkraft. Utsläppsmålen för svavel och kväveoxider kan ocksåav vara
betydelsefulla. För bedöma den svenska ekonomins utveckling detatt är
därför nödvändigt analysera de samhällsekonomiska effekternaatt av
dessa beslut.

Analysen i kapiteldetta koncentreras till miljöbeslutens effek-samlade
pä tillväxtmöjligheterna i ekonomin. Avsikten intehar varitter värderaatt

både kostnader intäkteroch miljöpolitiskade besluten.av
avsnittI 12.2 diskuteras sambandet miljömellan och ekonomi. Därefter

tecknas basis bilagapå 25 till Långtidsutredningen 1990 Lundgren,av
fl., 1990 översiktlig bild de viktigaste miljöproblemen i Sverige.m. en av
övrigaDe avsnitten åt effekternaägnas analysen kärnkraftav-attav av

vecklingen genomförs och de övriga miljömålen koldioxid,rörandeatt
kväve och uppfylls.svavel Elsystemet och prissättningsprinciper for
beskrivs i avsnitt 12.4. Därefter analyseras i avsnitt 12.5 konsekvenserna
för energisystemet och samhällsekonomin kärnkraftavvecklingen. Av-av
snitt 12.6 innehåller motsvarande analys vad händer deen av som om
övriga miljömålen uppfylls. Vidare analyseras i avsnitt 12.7 trañksyste-

miljöproblem. sistaI det avsnittet diskuterasnäst stabiliseringspoliti-mets
ska problem kan iuppkomma i förstasamband med hand kärnkraft-som
avvecklingen. Slutligen sammanfattas kapitlet i avsnitt 12.9.

12.2 Miljö och ekonomi

hållbar utvecklingEn

l debatten utomlands i Sverigeoch har begreppet "sustainable develop-
ment spelat roll. blivitDet har något samlingsnamn for alltstor etten av

inom miljöpolitiken. finns väsentligMen det kärna i detta begreppgott en
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innebär ekonomiska socialafasta det ochdet på. Detär värt attatt tasom
förenligt ekologiskaså det med grundläggandemåste byggas ärattsystemet

naturvetenskapliga principer.och
förutsätter perspektiven förskjuts.inriktningpolitik med denna IEn att

miljöeffektema in i ekonomiskautsträckning de beslu-ökad måste vägas
människors ekonomiska aktivitet har medförtföljdDet är attten. en av

förutsättning förocksåskador på Men det kanallt större naturen. vara en
möjlig.tillväxt i traditionella ekonomiska skallframtida termeratt varaen

miljön viktigföljd sådan kanske alltärDet dessutomär att somen av -
välfärd.för människorsviktigare -
förskjutas från siktPerspektivet också den korta och medellångamåste

livet till sikt. kapitel diskuterasofta ekonomiska lång I 3detstyr ensom
finnsekonomiska politikens mål. Där betonas det skäl vändaden att att

konsumtionen, tillväxten tillfrån årliga deuppmärksamheten den etc.
nationalffirmögenheten. utveck-En hållbarsamlade denresurserna,

utveckling framtida generationerbeskrivas därling skulle kunna som en
nationalförmögenhet inkl. miljö-får och äröver naturresurser,ta somen

m.tl., 1989.lika idag Pearce,minst stor som

Värdera miljön

varaktigt utvecklinghållbar ärförGrundläggande alla resonemang om en
Ekonominvarandra.ekonomi miljö starkt beroendeochinsikten äratt av

ekonomin.miljön påverkarmiljön ochpåverkar
ekonomin.miljönvanligt ställamiljödebatt det1970-taletsI att motvar

traditionelltekonomisk tillväxt det mätsAntingen kunde ha hög somman
för Romklub-detta synsättmiljö. Välkändagodeller så exponenter varen

från m.fl., 1972. Så1972 Meadows,Tillväxtensi sin bok gränserben
inte flera skäl.emellertiddetenkelt är av

Åtgärder första direkt bidra tillförförbättra miljön kan detför att en
ekonomi intedär dettillväxt, den Iekonomisk mäts.högre ensom nu

skapasarbeten närsysselsättning kan det skefullråder attt.ex.genom
kan också skeDetmiljö skyddas ochoch attrestaureras.natur genom

förbättras.arbetskraftens hälsa
iekonomiska tillväxten den mätsdenproblem ärEtt attannat som

verkligheten. totalafångar del Denbaranationalräkenskaperna aven
välfärden för för-den skullproduktionen kan växaregistrerade utan att

mins-ingår i BNP. Men BNPsjukvårdenpåbättras. Resurser satsassom
sjukdomsfall. Påantaletmiljöutsläpp ökartill följdintekar sammasomav

finnsdet någonmalmfyndighet bryts,blir högreBNP utan attsätt om en
traditionellaförbrukats. Om BNP-detför malmminuspost den som

miljö- naturresursräkenskaper kanochkompletteras medkanbegreppet
bättre.problem hanterasdetta

ekonomiska tillväxten ochkonflikter mellan densällan kommerlnte
viktigauppstå. dånaturresursintressen ändå Det ärmiljö-olika och attatt

naturresursmässigamiljö- ochekonomiska och delyfta fram både de
beslut.konsekvenserna ettav

miljönmed ärautomatiskt hängerofta inte skerdet attAtt ensamman
fritt tillgängligfrån privatatill skillnad ärkollektiv varor,somvara,s.
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ingenför Miljön ofta därmed uppkommer marknadalla. saknar ochägare
till Miljön inget pris.individers värderingar kommer uttryck. hardär

följdDärför alltför miljöproblem inte barautnyttjas den hårt. Men är en
politiska"marknadsmisslyckanden. finns talrika exempelDet på åt-av

bidragit till miljöförstöring.gärder som
Särskilt komplicerad situationen länder involverade.många ärär när

överutnyttjasatmosfären jorden. DeInget land elleräger runtoceanerna
fram vilkadärför till överenskommelserhänsynslöst. kommaAtt om reg-

ofta ekonomis-eller ekonomiska styrmedel skall gälla svårt. Deler ärsom
förutsättningarna kraftigtvarierar mellan länderna. Det också såka är att

miljöförstöringen.i väldigt olika utsträckningde kan drabbas av

miljöpolitikenKonsekvenser fdr

miljöhittills bättre kankonsekvens vad har ärEn sagts attav som en
ekonomiska utnyttjas itill styrmedelkomma stånd bl. störreatta. genom

pris miljön tvingas miljöhänsyn framutsträckning. Om bådesätter påman
företag.hushåll ochhos

inte alltid ekonomiska styrmedel.I praktiken det så lätt användaär att
bristfällig.naturvetenskapliga oftaDen grundläggande kunskapen Detär

finns Om inteproblem med både utsläpp och konsekvenser.mätaatt man
i naturvetenskapliga kan beskriva visstkonsekvenserna etttermer av

ekonomiskt också. Men ocksåbeteende kan det svårt värdera detattvara
naturvetenskapligabild de sambanden, kan dethar godman varaom en av

Samtidigt ihåg bristsvårt värdera konsekvenserna. bör komma attatt man
naturvetenskapligpå kunskap problem drabbar också andraär ett som

styrmedel.
försökaEtt sig preciserasätt dessa problem belast-närma äratt att en

ningsgräns utsläppsnivå. Däreftereller viss acceptabel kan styrmedelen
utformas; avgifter tillräckligt för intehöga skallär gränsent.ex. attsom
överskridas. variant sig utsläppsrättighe-En detta användaär attav av s.

för förorenaIdén skapa rättigheter fåär marknad och därmedter. att atten
till minskning föroreningama kostnadseffektiv;stånd deären av som som
till förmås först.lägst kostnader kan minska sina utsläpp skall detgöraatt

viktig fråga for miljöpolitikenEn insatsär skall Detnär göras.en
sammanhänger i hög grad med hur konsekvenser viduppkommersom
olika tidpunkter ekonomiskavägs l kalkyler sker det hjälpmedsamman.

tänkt för människorsräntesats, är uttryck värderingatt ettav en som vara
tillgång idag jämförtha få tillgång i framtiden.medatt attav en samma

Resultatet tillvägagångssätt framtidadetta får för-konsekvenserär attav
hållandevis mindre ityngd kalkylema.

kritiserasInte sällan detta räkna med beslutensätt att argumentet att
blir kortsiktiga, vilket just miljöndet gäller kan problem.när ett stortvara

emellertid för just iDet är svårt något skäl detta sammanhangatt attse
följa princip. finns flerDäremot det helt klart det aspekterär atten annan

måste beaktas.som
Det troligt för viss miljöpolitiskär kostnaderna åtgärd ökaratt en

längre specialfall miljöpåverkanmed göra något. Ettväntar är närattman
irreversibel. för återställa miljön oändligtär Då kostnaden hög.är att
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osäkerhet. idagTill kommer problem med När åtgärddetta vägs moten
finns inget förhåll-i framtiden viktig aspekt. Men enkeltdet detären en

inställda undvika riskerningssätt. Människor normalt på och dettaär att
miljöpolitiken.därför rimlig i Särskilt skälutgångspunkt också godaär en

inteför finns naturligtvis tänkbara konsekvensernadedetta attavom
allvarliga. Därför finns koppling mellandethandla mycket näraär en

irreversibilitetproblemen och osäkerhet.med

12.3 Miljön idag i framtidenoch

Miljön i Sverige i förbättratshar många avseenden under de senaste
decennierna. stoft, kvicksilver,Utsläppen kadmium och bly har sänktsav
kraftigt sedan slutet 1960-talet. Utsläppen svavel minskathar medav av

80% börjansedan 1970-talet.nära De satsningarna renings-påstoraav
förverk kommunala och industriella förbättratavloppsvatten har påtagligt

tillståndet i sjöar och vattendrag. Svensk industri gjorthar också stora
investeringar i miljövård. sigDet 15-20 miljarderrör totalt kr. deom

offentliga20 lör miljövårdenåren. De kostnaderna idag tilluppgårsenaste
1% MiljöskyddslagenBNP. har bidragit till produktionenattca av av

idag ofta förhållandevissker på miljövänligt sätt.ettvaror
Miljöproblemen förändrats frånhar under 1980-talet. Utsläppen stora

minskat kraftigt.punktkällor har diffusa frånIstället har de utsläppen
i intemånga små källor ökat betydelse. Det heller ovanligtär med produk-

farligainnehåller Enligt bilaga 25 har åstadkommitämnen.ter som en
miljövänlig produktion miljöovänliga produkter.av

Miljöproblemen fåtthar också dimension. De lokala ochen annan
miljöproblemennationella storskaliga internationellahar bytts ochmot

Miljön iproblem. Sverige påverkas idag i ihög grad utsläpp andraav
länder. Förbränningen fossila energi-bränslen, t.ex.i och transport-av

håller på bli industriländemas tillsam-problemstörstasystemen, att ett av
med jordbrukets gödnings- och kemikalieanvändning.mans

insatserTrots de gjorts för industriutsläpp,reducera åstadkom-attsom
industriproduktionen fortfarande föroreningar. Sverige finnslstoramer

företag förorenar400 verksamhet miljön, främststarkt basindu-ca vars
strierna.

och alla verksam-Miljöproblemen berör alla samhällssektorer snart sagt
tillkommer tiden problem inteDessutom hela ännuheter. som upp-nya

oftaLösningen gamla problemen innebär problem ellertäckts. på de nya
flyttar tidproblemen i ochatt rum.
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MILJÖFARLIGASTE ÄMNENA OCH VIKTIGADE
UTSLÄPPSKÃLLOR

Klorerade organiska föreningar
för kemikalier,Jord-och skogsbruk, industrier textil, massa, papper,

oljor, järn, avfallsanläggningarstål, metall, verkstads-produkter samt
Metaller
Gruvor, kemisk industri, jäm-, trañk, avfallsan-stål- och metallverk,
läggningar

Radioaktiva ämnen
kärnkraftverk,Gruvor, sjukvård

Svaveldioxid
Energiverk, industriprocesser rañinaderier 11., sjöfartkoksverk, m.
Kväveoxider
Trafik, el- värmeproduktionoch

Saltsyra
Kemisk industri, avfallsanläggningar

Stoft
VerkstadsindustriJärn-,stál- och metallverk,

Kolväten
Livsmedelsindustri, grañsk/petrokemisk/kemisk jäm-,industri, stål-
och Verkstadsindustri, energiverk, trañkmetallverk,

Dioxin
pappersindustri, jäm-,stál- trañk, avfall-Massa- och och metallverk,

sanläggningar

Syrejörbrukande ämnen
pappersindustriMassa- och

Fosfor
Jord- och skogsbruk, och pappersindustri, avloppsreningmassa-

Kväve
Jord- och skogsbruk, avloppsrening

Suspenderade aämnen
Massa- och pappersindustri, järn-, metallverkstål- och

Olja och fett
Livsmedelsindustri, grañsk/petrokemisk/kemisk industri, järn-, stål-

metallindustri, trafik,och Verkstadsindustri, avloppsrening

Överskottsvärme
Kämkraftverk

a Små partiklar organiskt materialmestadels gör vattent.ex.av som
grumligt

Källa: Statistiska Naturmiljön i siffror,centralbyrån, 1987.
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luften påverkasochKlimatet

vidnaturligt till hålla medeltemperaturenbidraratmosfärJordens att
atmosfär medel-jorden skulleHade saknatkring plusgrader.jordytan 15

växthuseffekt påberorvarit 18 minusgrader. Denna k atttemperaturen s
koldioxid absorberarluften ochi bl. vattenångaflera a.gasernaav --

växthuselfekten förstärksnaturligafrån jordytan.värmestrålning Den nu
människan.av

industrialiseringeniatmosfären stigit takt medi harKoldioxidhalten
skogsavverkning. Den äruppodling mark ochföljd ökadoch nuavsom av

detid. Forskningsresultat tyder påförindustriell25% underhögre attänca
för dethalveras skakoldioxidutsläppen måste änglobala att varamer

människantill ochtemperaturstegringen taktmöjligt begränsaatt en som
till.sigkannaturen anpassa

hälften ökadeför ungefär denidagKoldioxiden beräknas avsvara
bidra medCFC-föreningar freoner bedömss.k.växthuseffekten medan

dikväveoxid, och andra växthusgaserfjärdedel. Metan, svararozonen
fjärdedelen.för resterandedensammantaget

ekologiskaför de konsekven-beräkningar gjorts talarVissa de attsomav
iSverige många andraväxthuseffekt blir mindre i änökadav enserna

kli-positiv för vissa länder, därm.bliVäxthuseffekten kanländer. 0.
riktning.börja förskjuts ifall till medi varje attmatzoner gynnsamen
miljonertiotalsSamtidigt bor mångamycketdockOsäkerheten är stor.

nivå.havsytanselleri bara övermänniskor världen ett meterparen
börjarpolarisarnahemtrakter täcksfinns derasRisken vattenatt omav

medsig. Problemetbredavärlden kan öknarnaandra delarsmälta. I utav
fråga långsiktiginte baraalltså tänkaskanväxthusgaserna omvara en

betydandeocksåför befolkning helhet,jordensöverlevnad utan resasom
för världssamfundet."fördelningsproblem"

Åtgärder förstai handkoldioxidutsläppen berörför begränsaatt ener-
giproduktionen och transporterna.

och hotadeHav sjöar

iDe utsläpp haven bedöms särskilt allvarliga stabilaärsom nu som
organiska klorerade dioxiner,ämnen t.ex. kolväten och fosfor.kväve och
Även kvicksilver medförably och kan allvarliga störningar.

inteStabila organiska brytsämnen alls eller mycket långsamt ochner
anrikas näringskedjorna. Koncentrationen därförkan bli mycketgenom

djur människor. djur ihög hos och Havsörn, säl och den svenskaärutter
befinner sig tillpå utrotning. Massaindustringränsen och dennaturen som

kemiska industrin för Dioxinernade utsläppen. kommerstörstasvarar
framförallt förbränning.från olika typer av

tillförselalltför fosfor medför övergödning. Vanli-En och kvävestor av
syrebrist i bottenvattnet, algblomning fiskdöd. Sveri-är och Isymptomga

främstdet sydkusten drabbats övergödning, deär ocksåge som av men
Östersjönihavsområdena och Kattegatt.öppna

Tillförseln fosfor framförallt från jord-och kväve kommer ochav
via användningenskogsbruk avloppssystemen. Den ökade gödsel-samt av
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brukningsformerjordbruket tillsammans har ocksåmedel i med ändrade
fosforutsläppen i visstill kvävetillförsel. Trots och månlett ökad att

från och industrin minskatkommunala avloppssystemkväveutsläppen
tillförseln frånkraftigt decennierna, har andra källorunder de senaste

tillför för sigoch åkermarken långtökat. Nederbörden störrenu var
från industrieravloppen ochmängder än tätorter sammantagna.

förstaTillförseln luftföroreningar, i hand svavel ocksåmenav sura
radikalt förändrat kemiskadecennierkväve, har på några vattnets sam-

försurningsjöar långtgåendemansättning i många och vattendrag. En
djurleder till och dör.växteratt

Åtgärder miljöpåverkan i samhällssekto-för minska haven berör allaatt
trafiken.främst jordbruket, basindustrierna ochrer, men

och markskogFörsurning av

förefaller fjärdeTillståndet i skogarna Mende svenska gott.vara var gran
20%sjunde i Sverige förlorat barren, ochoch tall södra har än avvar mer

Sverige försurasvitalitet". Marken i södra ochhar således nedsatten
Om luft-för kvävemättnad kan på många håll nådd.gränsen snart vara

minskas, finns risk för tillväxten brytsföroreningarna inte det den godaatt
tillförselnfem varefter istället får tilltagande skador. Ominom år, avman

i Sverigeinte områden södra drabbaskväve begränsas kommer stora att
inom 10- 15 år.

Åtgärder främst energi-for berörminska svavel- och kväveutsläppatt
tillförs i form ammoniak iproduktionen trafiken. ocksåoch Kväve av

förhindras vid lagring,stallgödsel, vilket kunna med bättre metoderskulle
spridning brukning.och

vissa i Syd- och Västsverige grundvattnet påtag-Inom områden, ärex.
tillförsurat. allvarligt eftersom försurningen lederligt bl.a.Det är att

utvecklingen i oförändradi ökar. takt,metallhalterna Fortsättervattnet
hälsofarligt förvissa 20 bli på grunddricksvattnet på håll årkan avom ca

aluminiumhalter.kadmium-höga och
dioxiner från industri biltrafikfrån jordbruket, och ochkolvätenKväve

kvaliteten grundvattnet.hotar också på

12.4 Elsystemet

Elanvändningen har ökat

15% energitillförsel, 1988Kärnkraften för landets totalaca somsvarar av
kärnkraftens relativt liten, kom-uppgick till TWh. Trots andel446 äratt

för tillgången ochavvecklingen betydande konsekvenser bådeattmer
för hälftenefterfrågan eftersom kärnkraften denenergi,på närasvarar av

12.1produceras, tabell nedan.som se
Energitillförseln 1988 nivå år 1970 exkl.omvand-år låg på samma som

kärnkraftverk Vattenkraftverk, samtidigtlingsförluster i och elpro-som
oljeel-elenergimängd iduktionen fördubblats. producerahar Att samma

kärnkraftverk skulle kräva dubbelt såkraftverk i dagens nästandade som
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Energitillförseln åren 1970 1988Tabell 12.1 och

Tillförd energi, brutto

EnergitillförselEnergiråvara Varav
TWh/år TWh/år

1970 19881970 1988

201,1 47,8 2,7Olja 340,3
Vattenkraft 41,6 70,2 41,6 70,2
Kärnkraft 0,1 69,6 0,1 69,6

0,2 2,6inhemska bränslen 43,3 64,4
32,5 0,5 3,2Kol, koks 17,5

0Spi1lvärme,m. 0 7,5 0m
0 3,9 0 0,2Naturgas

2,6 2,6Nettoelimport 4,1 4,1- -
94 146energitill- 447 447Summa

förse

l Normalproduktion1988. 62 TWh.Våtår ca
Källa: Statensenergiverk.

tillförsel olja. förklaringama till energitillförselnhög Det är attav en av
oförändrad jämförtligger nivå 1970, elproduktionenpå med år trots att

kraftigt. energihushållningenökat Den andra i ekonominär allmäntatt
kraftigtförbättrats 1970-talets början till följdhar sedan mycket deav-

oljeprisstegringama åren 1973 1979.snabba och
elpriserna utgjort fördel förDe låga har länge komparativ svensken

industri. beror elpriserna rikliga tillgångenI grunden de låga på den på
billig vattenkraft i kombination med låga kostnader i kärnkraft. För vat-
tenkraften finns idag inga nämnvärda expansionsmöjligheter, i deutom
fyra riksdagenälvar har beslutat bygga Utbyggnadenatt ut.som av
kärnkraften 1974- 1985 gjorde det möjligt elprisernahålla låga ävenatt

l980-talen. komparativa fördelarnaunder 1970- och De kvarstod därmed
oljepriserna kraftigt. elintensivResultatet bl.a.ärstegtrots att storen

industri, för exportintäkterna.betydande del lågaDesom svarar en av
elpriserna till i utsträckning.har också lett elvärme användsatt stor

internationelltSverige har mycket elförbrukning capita.högsett en per
för elproduktion vilkenKostnaderna kommer öka prissätt-att oavsett

ningsprincip tillämpas. hängerDet med det nödvän-ärattsom samman
digt kraftbygga under 1990-talet den ekonomiska tillväxten bliratt ny om

2% Statens energiverk, 1990a. Kämkraftavvecklingenår kanrunt per
framtidadock påverka tidpunkten och styrkan i elprisökningar.

Prissättningsprinciper

effektiv prissättning i dagligt marknadsprissättning innebärEn tal att- -
kortsiktiga marginalkostnaden,priset skall spegla den dvs:

förantingen rörliga kostnaden kraftslag för tillfälletden det dyraste som-
används

fullt utnyttjad, får efterfråganeller, kapaciteten det prisär attom som-
givnamed det utbudetöverensstämma
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Elsystemet drivs idag billigasteså de kraftslagen används fulltatt ut
innan kraftdyrare i Marginalkostnadenanspråk. i produktionen vari-tas

timmeoch kan olika för timme. Det praktiskaär skäl ogörligterar vara av
låta priset variera med kostnaden Energidelen i eltarifler-att momentant.
får därför följa genomsnittligt marginalkostnad.beräknad Tariffer,na en

särskiljer vinter,och och dag- och nattid,även användssom sommar
alltmer. likaledes praktiskaAv skäl måste tarilfema förväg.bestämmas i
De bygger således uppskattningarpå hur kraftbalansen kommer attav
utvecklas.

Med marknadsprissättning uppfylls kravet kilowattimmesparadatt en
på konsumentsidan också leder till motsvarande kostnadsreduktion i el-
produktionen. Förväntningar marknadsprisets utveckling ligger sedanom
till för investeringskalkylernagrund förbåde konsumenter och producen-

När investeringskalkylerna för elproduktion förvänt-baseras påter. ny
ningar framtida utvecklingenden marknadspriset för erhållsom av en
samhällsekonomiskt effektiv kapacitetsexpansion. Elpriset kommer då
också långsiktigt ligga nivån förpå den långsiktiga marginalkostnaden.att

Om elpriset under längre period baserades genomsnittskost-påLex. en
naden skulle prisnivån 1990-taletunder idag,högre lägreän änvara men

förväntadedet priset marknadsprissättning.med Priset iskulle dettaäven
alternativ stiga genomsnittskostnaden förnär dyrare anläggningarnya
måste beaktas, samhällsekonomisk synvinkel blir priset för lågt.men ur

prissättning efterMed genomsnittskostnadema blir intedet lönsamt atten
lika mycket med marknadsprissättning. Efterfrågan blirpåspara som

kraft.större och därmed behovet i sinDet detgör svårare nåtur attav ny
utsläppsmålen för svavel, kväve och koldioxid, eftersom kraft underny
1990-talet i kraftvärmehuvudsak måste baseras på eller eventuellt gas-
eller kolkondens.

kraftverkMed genomsnittskostnadsprissättning blir inte lönsamma.nya
därför via Vattenfall tvinga framStatsmakterna måste eller på sättannat

föreller subventionera anläggningar elproduktion. prissättningEnnya
efter princip leder till reglerad elmarknad.denna en

Ett två-prissystem innebär elpriset består grundpris ochatt ett etts. av
tilläggspris. Grundpriset för elanvändning till vissbetalar kunden upp en
grundnivå för ytterligare elanvändning betalas tilläggspri-och all det högre

Tilläggspriset kan tänkas den långsiktiga marginalkostnadenset. motsvara
grundpriset elprismedan så kundens totala under längreattanpassas en

tidsperiod genomsnittskostnaden för elproduktion i befintligamotsvarar
anläggningar.

grundnivå tilldelas utifrånDen kunden måste bestämmas någonsom
princip. frånmöjlighet tidigare elanvändning, vilket medförEn är utgåatt

kunden betalar elpriset sin elanvändning.det högre han ökar Enatt om
tilldelning enligt princip kan bli konkurrenshämmande, efter-denna dock

tilläggspriset förkunder betala det hela sin elanvänd-måste högresom nya
Åning. innebär genomsnittspris erbjudsandra sidan där ocksåett system

anläggningar sin elanvändning,de bygger och ökar någonut attsom
anpassning industristrukturen till samhällsekonomiska villkorendeav nya
inte tillkommer stånd.
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variant genomsnittskost-tváprissystem egentligen baraEtt är en av
förutsätter reglerad el-nadsprissättning. därmeddettaAven system en

marknad.

kämkraftavvecklingen12.5 Elsystemet och

Begränsade tillväxtefekter 1990-taletpå

basscenario i kapitel förutsättningenDet 10 bygger påpresenteras attsom
kärnkraftverk l990-talet.under Det bedöms medföratvå stängs en upp-

elpriset 70% fram tillmed 2000. Samma elprisuppgång förvän-gång årav
kärnkraftverken inteemellertid i falläven stängs. Den sker dock såtas om

perioden 1995-2000. Diagram 12.1 illustrerarnågot under hursenare
elprisema utvecklas under olikakan tänkas antaganden.

beräkningarna i kapitel framgår 2%10 BNP kan öka medAv att ca per
medföra elanvändningen stiger frånl990-talet. Det bedömsår under att

till 2000. kämkraftavveckling132 TWh 1988 mellan 140- 150 TWh år En
innebära elkraftproduktion 10-motsvarande 10 TWh skulle på l5att ny

energiverk, l990b. viss hänsyn tagitsTWh behövs Statens Då har också
effektivisering hushållning till följd den höjda elprisnivån.till och av

tillekonomin förutsätts sig de priser gäller, såOm attanpassa nya som
jämvikt ifull sysselsättning och bytesbalansen kan upprätthållas, bedöms

Diagram 12.1Elpriserna fram till år 2000.Med och avveckling två kärnkrafts-utan avreaktorer. Marginalkostnadsprissâttning. Principskiss

Öre kwher
198 priserörs

medris avvecklin
30-

25

20-

15 . . . . . . . . . .1990 1995 2000

Källa: Finansdepartementet och energiverk.statens
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relativt begränsadeavveckla två reaktorereffekterna BNPpå att varaav
självklar framgår emeller-perfekt anpassning inte ärantagandenaAtt om

i avsnitt 12.8.tid diskussionenklart av
iLångtidsutredningen 1990 resulterarbilaga tillBeräkningarna i 9 att

elanvändningen65°/0 för elanvändare ochelpriset stiger med alla att upp-
1990-kärnkraftverk under2000 två stängstill 130 TWh årgår när avca

scenariot ielanvändning vad1989. lägre änDettalet Bergman, är en
främst snabbare struktur-medföra. Orsakenkapitel 10 bedömts är en

industri. Effekternautslagning i elintensivbetydandeomvandling med en
mindre tiondelsi bilaganreaktorer änavveckla två ärpå BNP att enav

årliga tillväxttakten.denpåprocent

påverkasStrukturomvandlingen

industrin 521988 förbrukadeelanvändning 132 TWh årtotal påAv en
i näringsli-lör olika delsektorerredovisas elkostnaderTWh. tabell 12.2I

kväveoxider NOx och kol-svaveloxider S0x,de utsläppvet, samt av
från respektive sektor.dioxid COz, härrörsom

svaveloxider S0x,utsläppproduceradenhetElkostnadTabell 12.2 samt avper
1985näringslivetC01. SvenskaNOx koldioxidkväveoxider och

N03 C0150,.Elkostnad

2.82341Skogsindustri 4,1
Baskemid 7.017712,5Stål

Verkstad 2 12 10,7 .Skyddad 1.3331,1
TjänstTransp0rt3 21.21225 l1,1

l saluvärdetprocent av
b Tusen ton
l Miljoner ton
d industribaskemiskstålindustri,Järn- och
l tillverkningsindustriExportinriktad
° fisketillverkningsindustri, jordbruk ochHemmamarknadsinriktad

kommunikatio-9 tjänster ochprivatabyggnadsverksamhet,stenindustri,Jord- och
ner

långtidsutredningentillmiljö, bilaga 9Tillväxt ochKälla: 1989,L.,Bergman,
1990. 4. _

elintensivaindustri sektorerbaskemiskSkogsindustri stål- och ärsamt
produktion med-ocksåproducerad enhet,med höga elkostnader varsper

och totalt.producerad enhetNOx och C0,for SOx,höga utsläpp perav
efterfrå-mellannäringslivet samspeliStrukturomvandlingen ettstyrs av

olikaprisutvecklingen påspelarutbudsfaktorer. avgörande rollEnochge-
naturligt-elpriserproduktionsfaktorer. Stigande kommerinsatsvaror och

förhål-konkurrenskraft iindustrins bådeelintensivaförsämravis denatt
Sverige. Elfekterna påinombranscheroch till andralande till omvärlden

ändåbedömsavveckla två reaktorerstrukturomvandlingen att varaav
efterfrågan bedömsstigandeelpriset grundpåbegränsade. Ett skäl är att av

kärnkraften inte avvecklas.tillöka 30 öre/kWh även om
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viktigt framhållaockså strukturomvandlingen kan förvän-Det är att att
fram till sekelskiftet kämkraftavvecklingsnabb oberoende ochtas vara av

ytterligare miljökrav industriverk,skärpta Bergman, 1989 och Statens
Tillväxten i basnäringarna minska, verkstadsindu-1990. medanväntas

strin expanderar.
effekterna för industrins strukturomvandlingbilaga 9 beräknasI bl. a. av

kärnkraftsreaktorer redovisastvå Den kalkyl tyderstängs. påatt attsom
produktionsnivån 2000 2- °/0 för skogsindustrin jämförtår 3 lägre medär

för°/0 stål- baskemisk industri i alternativetår 1985 och 4 lägre och än utan
kämkraftavveckling. Bedömningama vilkaär starkt beroende antagan-av

elanvändningens priskänslighet. Utgångspunkten förden görssom om
kapitel elanvändningen l,5-2%bedömningarna i 10 ökar medär att per

bilageförfattaren frånmedan utgår den ligger kvar på 1988 nivå.år, årsatt
effektemaDärför blir inte heller på de branschernatvå såmest utsatta

bilagan.istora som

Elsparandet nyckelfrâgaen

Möjligheterna minska elanvändningen från efterfrågesidan beror i högatt
vilkengrad prissättningsprincip tillämpas. basscenariotI i kapitelav som

förutsätts10 elpriset bestäms fungerandepå elmarknad. Deatt högreen
elprisema beräknas medföra den totala elanvändningen blir 6 TWhatt ca
lägre vad varit fallet.än som annars

Elanvändningen har ökat imed genomsnitt 4% år sedan 1970,per se
diagram 12.2. Samtidigt har BNP ökat med 1,9% år. Under l990-taletper
bedöms elanvändningen årligen öka 1,5%,med samtidigt BNP ökarsom

elanvändning1970- 1988Diagram 12.2BNP och

100Index 1970

240- ------------------------------------------------------------------------------- --

220- ---------------------------------------------------------------------------- --

200- ----------------------------------------------------------------------------- --

180- ----------------------------------------------------------------------------- --| Elanvöndninä i
4

160- ----------------------------------------------------------------------------- --

140- ------------------------------------------------------ -- //l/
--;v-H*-5--120- ------------------------------------------ --

står-
Zf100 .e. r r . r r . .. . . . . . . . .1970 1975 1980 1985 1990

Källa: Statistiska centralbyrån.
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i elanvändning-trendbrottalltså på2,1%. Bedömningarna byggermed ett
efterfrågantillbaka ochhöjda elpriser hållermotiveras medDet kan atten.

kraftigt.minskainstallationen elvärme bedömsatt av
för konsekvensernabetydelseMöjligheterna är storatt avspara av

energieffektivi-redovisas kalkylkärnkraftavvecklingen. bilaga 9 överl en
tekniskadenelanvändningen. I kalkylenseringens inverkan på antas ut-

l°/0reduktion elanvändningen medytterligaretillvecklingen leda perav
12.3.i näringslivet, tabellenhetproducerad se

energieffektivitetökad12.3 InverkanTabell av
priser1985års

1985-20001985-2000 2000EL2000BNP
% år°/o TWhmiljarder år perper

kr.

0,7Referens 1331,91234
Okad ener

0,1l 1222,11258effektivitet

2000avvecklas till år ocha kärnkraften heltfallReferensalternativet dåär nyett
stimulera utvecklingeni gradalternativ högkolkondens. Dettakraft ersätts antasav

teknik.energibesparandeav 1%b ytterligare årmedenhet reducerasenergi produceradAnvändningen perperav
i näringslivet.

Långtidsutredningen9 tillmiljö, bilagaTillväxt ochKälla: 1989,L.,Bergman,
1990.

energieffektiviteten BNP-tillväxt.leder till snabbare MenDen ökade
efterfrågan energi. därföri sin till växande på Det dendetta leder ärtur en

minskar 0,6%faktiska elanvändningen bara med år dentrots attper
1%.utvecklingen i sig möjliggjorde minskning med högretekniska Denen

energiintensiva basindustrierna, vil-energieffektiviteten särskilt degynnar
energiin-BNP-ökningen tenderarket paradoxalt gör att att en mernog
teknikensfaktorertensiv" inriktning. Sammantaget dämpar dessa den nya

effekt.energibesparande
faktorer i riktning. Struk-finns emellertid också verkarDet motsattsom

stål/baskemisk innebärskogsindustri industriturförändringar inom och
flyttasreduceras. Mer konkretelanvändningen producerad enhetatt per

anläggningar till följdproduktionen från "gamla" till "nya"över som, av
elförbrukningutvecklingen, betydligt produ-tekniska har lägreden per

cerad enhet.
energianvändningeneffektenbilaga visar alltså påBeräkningarna i 9 att

tillinte hänsynenergieffektivitet kan överskattasökad lätt tarmanomav
bilagan hävdasproduktion inkomster. lindirekta effekterna på ochde

förutsättningarna, kan händarimliga variationer idet med attt.o.m.att
elanvändning.tillenergieffektivitet leder högreökad

effektivare energi-potential förstudier pekar på betydandeAndra etten
i elanvänd-finns tekniska möjligheter kommautnyttjande. Det att enner

kärnkraften heltdå2010, ärningsnivå 90- 10 TWh årpå l trots att
m.fl.,1,9% Johansson,tillväxt i åroch med BNP påavvecklad peren

kraftiga styrmedel ersät-förutsätter med1989. beräkningarDessa att man
teknik i alla samhällssektorer.teknik energisnålenergiintensiv medter ny
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problem med priset förEtt använda åstadkomma effektivareatt att en
elanvändning det råder skillnader i priskänslighetär mellan olikaatt stora

Eftersomkonsumenter. energiintensiva Företagende priskänsligaär kan
Åelprishöjningar få effekterbetydande energianvändning.på deras andra

medförsidan kraftiga elprishöjningar förrisk utslagning företag,dessaav
vilket vill upprätthålla sysselsättningen i varje fall på kort sikt ärom man
problematiskt.

Från samhällsekonomisk synpunkt det mindreär problem med utsät-att
förhushållen högre elpriser. Men de relativt okänsliga för elprishöj-ärta

ningar, eftersom oftaelkostnaderna litenutgör andel de totalaen av
Ävenutgifterna. i fallde där elkostnaden förär elvärm-tung post,en ex.

priskänslighetenda småhus, ibland eftersomär låg det är så kostna-stora
förenadeder med byta elvärmen.att ut

Åtgärder för skonsammare anpassning

upprätthålla regional förhindra alltförFör balans och snabb struk-att en
turomvandling elpriserna stiger kan finnasnär det anledning lindraatt
effekterna för industrin.den konkurrensutsatta idagDen redanär särbe-

i energiskattesystemet.handlad Dels betalar den lägre elskatt än andraen
konsumentkategorier. finnsDels skatteregel, inget företagsäger atten som

l,7°/0behöver betala produktionsvärdet iän samlad energiskatt.mer av
Åtgärder till industrin lång siktleder fårpå betala elpriser underattsom

marginalkostnaden emellertidhar uppenbara nackdelar. Den in-svenska
dustristrukturen skulle då komma felaktigbyggas på ekonomiskatt en

integrund, avspeglar de samhällsekonomiska förkostnadernasom pro-
duktionen.

finnasDäremot kan det anledning underlätta anpassningenatt tempo-
kapitalförstöringEn snabb kan samtidigträrt. bromsas regionalsom ar-

forhindras. ifrånbetslöshet Men det långt självklartär eventuellt stödatt
via elpriset.skall alternativEtt kan subventioner påverkarges vara som

företagens produktionsteknik.resultat Vid regional arbetslöshet äroavsett
utvecklingentill i regionernastöd helhet också alternativ. Självfal-ettsom

let rörlighetsstimulerandebör också arbetsmarknadspolitik etten vara
viktigt ekonomiskt-politiskt iredskap detta sammanhang.

Diskussionen delvis tillämplig för hushållen.är Subventionerävenovan
tillknutna elanvändningen innebär siktpå lång slöseri med elkraft. Iett

befogatden mån det kan tillmed stöd hushåll underutsattavara en
anpassningsperiod inteövergående bör heller direktdessa knytas till el-

konsumtionen. Stöd till investeringar syftar till minska elanvänd-attsom
ningen skulle möjliggöra köpkraftomfördelning till lägre samhällseko-en
nomisk kostnad. l sista hand blir fårdet dock hushållen bära omställ-som
ningskostnaderna full sysselsättning jämvikt ioch bytesbalansen skallom

bibehållas.kunna
En lagstiftning trovärdigtpå i vilken kärnkraft-stadgar taktsättettsom

verken skall drift förbättra elmarknadensskulle kunna funktionssätttas ur
förväntningsbilden,påverkan intepå minst med tanke på de långagenom

ledtiderna vid kapacitetsutbyggnad. Svårigheten förutse elefterfrå-rättatt
utveckling ställer krav flexibilitet i elproduktionssektorn.på Reserv-gans
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kapaciteten hela avvecklingsperioden tillräckligtmåste under stor.vara
finnas i förEtt betydande ekonomiskt värde kan beredskap snabben

efterfrågan.utbyggnad kapacitet vid ökningstakt ihögoväntatav ny en
elpri-ibland anpassningen skulle underlättasI debatten hävdas att om

ytterligare beskattning elanvänd-stiger redan idag. Genom t.ex.serna av
elpriset stiganingen få information kommerskulle användarna attattom

framtvingat pris kunder-till följd kärnkraftavvecklingen. högre hosEttav
faktiskamedför vid elpro-emellertid också kostnader. Företag desomna

till för-förmår tillräckliga överskott, kan tvingasduktionskostnaderna ge
Ävenpriserna.tida nedläggning för inte klarar reglerade, högre dede deatt

konstlat högaexpansiva industrin kommer hämmas dedelarna att avav
strukturomvandlingen försvåras. hushållssektorn kanpriserna och Inom

form felartificiella prisnivån leda till resursslöseri i avvägdaden av
oekonomiskt utnyttjande ersättningsbränslen.sparinsatser och ett av

snedvrida prissyste-statligafinns andra åtgärder,Men det utan attsom
information tillanpassningsprocessen, hushållenkan underlättamet, ex.

Viktigast tydligavilka möjligheter till buds. dockstår är attom som
uppfatt-fast, företag bilda sig klarläggs och hushåll kanspelregler så att en

framtida elprisutvecklingen.ning denom

avvecklingskostnadavvecklingstid ochOm

skall vilka1990-talet ochkärnkraftverk avvecklas underFrågan ettom par
inte varit föremålfall för samhällsekonomin hari fårkonsekvenser det så

tidigare avsnittlångtidsutredningen. harför särskild analys Avnågon av
varitför bedömningarna 1990-talet harframgått utgångspunkten attatt av

1995-2000.kärnkraftverk periodenundertvå stängs
kärnkraft-samhällsekonomin avvecklingforKonsekvenserna avav en
energiverki flera olika studier Statensemellertid belystsverken har ex.

sammanfattas denskall slutsatserna1986, l988a, l990b Här kort av
Reaktoravveckling 1995/96.studien,senaste

för två reaktorer be-samhällsekonomiska kostnaderna avvecklaDe att
kraftkällornaalternativa redu-för dei studien kostnadenräknas som nya

kärnkraft vidare.driva avvecklas lför denmed kostnadernacerad att som
teknisk-ekonomiskareaktorernashar antagandetdetta sammanhang om

avvecklingskostnaderna be-beräkningarna harlivslängd betydelse. lstor
livslängd.kvarvarandeför vilket bedöms reaktorernasräknats 20 år, vara

direktaberäknas de kostna-elefterfrågan, 150 TWh/år,högMed caen
kärnkraftsel miljarder kr./år,till 3-5,5för 10 TWhavveckladerna att ca

värderingförsök till utsläppenMiljökostnaderna12.4. ärtabell ett avse
kväveoxider 25 öre/kg40 ochkr/kg svavel, kr/kggrundas på 30som

beräknaselanvändningsnivå på 135 TWh/årkoldioxid. Vid låg caen
miljökostnaderna.inkl.till 2,5 miljarder kr./åriställetårskostnaden ca

falli vissa kan bety-framgår miljökostnadematabell 12.4Av att vara
koldioxidutsläppenolja beräknaskol, ochdande. För motsvaranaturgas

för befintliga anlägg-miljökravenmiljökostnaderna. skärpta85 Deavca
finnsenergiverket intebidrar till enligti mitten 1990-talet detningar attav

kraft. Statensavvecklingen utbyggnadmöjlighet klara utanatt av ny
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Tabell 12.4 Samhällsekonomiska årskostnader under 20 år. Elefterfrågan 150
TWh/år. Olika energiförsörjningsalternativ år 1995
Miljarder kr., 1987års priser

Produktions- Miljö- Totalt
kostnader kostnader

Kondens:
Kol 2 2,5 4,5
Olja 2 2 4
Naturgas 2 1,5 3,5
Flis 5 0,5 5,5

Kraftvärme:
Flis 3,9 l 4
Naturgas 2,5 0,7 3,2

Källa: Statensenergiverk 1990, Reaktoravveckling 1995/96.

energiverk kraftbedömer blirpå mellan 3-17 TWh nödvändigatt ny
elanvändningensberoende på utveckling.
samhällsekonomiskaDe totala kostnaderna två reaktorerstängaattav

till 27-38 miljarder miljökostnaderberäknas kr., inkl. nuvärde 1990,ca
6% 1987 priser. redovisade förutsätterränta, års De resultaten jämvikt i
ekonomin. Eventuella anpassningskostnader intehar beräknats. Statens
energiverk bedömer dock stängningen innebärtvå reaktorer måttli-att av

anpassningsproblem. Det dock slutsats behäftadär medär storga en som
osäkerhet anpassningskostnademaoch bedöms under be-ogynnsamma
tingelser kunna direktavärdet de kostnaderna.motsvara av

12.6 Elsystemet och miljömålen

finnsDet tydliga ekonomiska kopplingar mellan kämkraftavvecklingen
miljöpolitiskaoch de målen vad utsläpp koldioxid, kväve ochavser av

billigastesvavel. De sätten producera alternativ till kärnkraftatt som
innebär främstökade utsläpp koldioxid och svavel. Det talar for attav
avvecklingen kärnkraften gör det svårare övriga miljöpoli-uppnå deattav
tiska målen. Samtidigt utsläppen koldioxid,är svavel och kväve bety-av

från industridande den använder el.mestsom
den bedömningI den ekonomiska utvecklingen under 1990-taletav som

i kapitel ingen10 särskild hänsyn till ambitionernapresenteras tas att
minska utsläppen koldioxid, svavel och kväve. Den diskussion försav som
i följande därfördet baseras i hög grad bilagornapå 9 och 21 till Långtids-
utredningen 1990 Bergman,l989 och Statens energiverk, l990a.

I tabell 12.5 redovisas beräkningar utförda för Finansdepartementets
räkning utsläppen svavel, kväve och koldioxid olikaunder antagan-av av

energiförsörjningen.den Beräkningarna osäkra, särskiltär när detom
gäller svavel och kväve. fortsättningenI koncentreras intresset därför på
utsläppen koldioxid.av

alternativenDe två bygger på årlig tillväxt i BNP 2%med år.en ca per
Uppenbarligen överstiger de beräknade utsläppen 2000år de målsatta med
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Olika inriktningar påTabell SOx, NOx och C01. energi-12.5 Beräknadeutsläpp av
försörjningen år 2000

COzblSO. N03
Faktiska utsläpp 1985 273 327 65
Målsatta 2000 169 230 63utsläpp

avveckling 196 374 85Ingen
Två reaktorer 310 390 88stängs

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

vissinnebärkämkraftsreaktorerAvvecklingenmarginal. tvåbred enav
ökning samtliga utsläpp.av

biobräns-kraft helstnytillkommande ersättasmiljösynpunkt börUr av
utnyttja biobränslenmöjligheternadock1990-talet bedömslen. Under att

realistiskt Berg-alternativ skallföralltför begränsade, dettaatt varavara
koldioxidjämförelsevis utsläpphögaNaturgaskondens1989. avgerman,

medsatsning kolkondenspåkväveutsläpp. Ennågot störresamt avance-
koldioxid,svavel ochhögre utsläpprening skullerad avsevärt menavge

alternativ biobränslen.medkväveutsläppungefär lika ettstora som
energitillför-framtidaienergislag spela denolika kommerVilken roll att

möjligheternaenergislagen använ-olikapriset deseln på attberor samtav
åtminstone under över-troligtbiobränslen.da Det är att naturgasen en

biobränslenkraft, pånytillkommande medanförgångstid blir källastoren
energiförsörjningen.för Enbetydelsesikt delkan överta naturgasensen av

spannmåls-troligen innebära lägrejordbruket kommeromställning attav
alternativ till spannmålsod-blienergiskog kanodling. möjligtDet är ettatt

Även potentialbetydandeinom skogsbruket beräknasling sikt.på en
tillgångskogsbrukets påtraditionelladetfinnas för skogsbränslen, attutan

energiverk, 1989.hotas Statensvedråvara

strukturomvandlingenochfekterna på BNPE

energiinriktningkoldioxidutsläppenframgårtabell 12.5 oavsettAv att av
miljöpolitiskasärskildabetydermålsatta. Detbetydligt deblir högre än att

påverkaråtgärderSådanaskall nås.nödvändiga måletåtgärder är om
förväntaselprisernakanutvecklingen, bl.ekonomiskaemellertid den a.

effekternanegativa påutsträckning dei vilkendåkraftigt. Fråganstiga är
miljömålen.på någotavkall görsBNP-tillväxten kan begränsas avom
miljömålen harochtyder påi bilaga 9Beräkningarna ettatt vart av

koldioxidutsläppenföri målettillväxten BNP. Meneffekter påbetydande
utsläppsmålenBNP-tillväxten allaeffekt på treihar sett somstort samma
kraftigtföljer ökadeförvånande. Delsför sig intei ochtillsammans. Det är

kärnkraft.tillalternativenidag lönsammadekoldioxidutsläpp med mest
koldioxidutsläpp.tillgänglig teknikidaginte medDels går det att rena

kombi-kämkraftavvecklingen ivisar ocksåbilaga 9Beräkningarna i att
omfat-tilluppfylls fullt lederkoldioxidavseendemålet ut,nation med att
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Tabell 12.6 Beräknad utveckling BNP och elanvändning.Restriktioner på utsläppavkoldioxid.av
1985års priser

BNP år 2000 1985-2000 EL år 2000 1985-2000
miljarder kr. % år TWh °/o årper per

Inga restriktioner 2341 1,9 133 0,7
Restriktioner

C0,på 1651 1,6 95 -1,6

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

effektertande på näringslivets strukturomvandling. Särskilt hårt ärutsatt
stål- baskemisk industri,och där produktionen jämförtår 2000 med 1985
års nivå beräknas uppgå till 57%. Effektema på produktionen iskogsin-ca
dustrin dämpas något kostnadsökningen delvis övervältras på prisetattav

Ändåpå skogsråvara. tyder resultaten produktionenpå och därmedatt
sysselsättningen reduceras i skogsindustrin.även

Förutsättningarna för utvecklingen priset på skogsråvara är osäkra.av
Det sannolikt höjtär elpris i skogsindustrin tillleder minskadatt ett en
efterfrågan på Prisetvedråvara. på sjunkersvensk skog i fall.så Vedpriser-

i bilagan inte påverkas ökad efterfrågan på skogsbränsle förantasna av
energiproduktion.

Beräkningarna visar vidare verkstadsindustrin får kraftig ökningatt en
och produktion. förutsättningDet för jämviktär skallexport attav en

kunna i fulluppnås bytesbalansen och sysselsättning uppnås. Helt avgö-
rande för de redovisade resultaten är snabb reallöneanpassningatt en
kommer till stånd.

Beräkningarna bygger på motsvarande restriktioner inte införs iatt
andra länder. Om så skulle ske skulle resultaten bli annorlunda. Samtidigt
finns det goda ifrågasättaskäl ensidigt svenskt agerande, särskiltatt ett när
det gäller koldioxidutsläppen, globalt problem.är ettsom

Skattereformen och miljön

skattereform förDen närvarande diskuteras innehåller förslag tillsom
utsläppsskatter på svavel och koldioxid. Dessutom diskuteras även en
avgift på utsläpp kväveoxider vid energiproduktion. möjligtDet är attav
belysa konsekvenserna dessa förslag med den metod används iav som
bilaga Etfektema på produktionen i ekonomin helhet beräknas dåsom
bli begränsade, tabell 12.7. beror framföralltDet på elproduktionenattse
enligt förslaget skall frånundantas miljöskatt på koldioxid. Elproducenter-

måste däremot betala eventuell svavelskatt kväveavgiftochna men mer-
kostnadema därav beräknas bli marginella.

Inte heller leder skattereformen till några effekter industrin.påstora
energiintensiva industrinDen blir enligt förslaget undantagen både från

svavel- och koldioxidskatt. Dessutom föreslås reduktion svavelskattenav
för övrig industri i vissa fall där binds isvavel produkten. Svavelskattens
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respektiveår 2000. Med utansektorerproduktion i valdaochTabell 12.7 BNP
stängdaTvå kärnkraftsreaktorerkoldioxid.ochsvavelpå utsläppenskatter av

priserårsMiljarder kr., 1985
Verk-Stål ochSkogs-BNP

baskemi stadindustri

229,9129,967,29211985Produktion år
141,2 412,161,61287Utan skatter

411,8139,9l 61,41287skatterMed
421,4125,92b 60,41274skatterMed

ochmodell ärBergmansberäkningar medgrundas påresultatDessaAnm. egna
i bilagaresultatenjämförbara meddirektdärför inte

från skattelproduktion undantagenl industri ochEnergiintensivSkattereformen:
svavel.från skatt påindustri undantagenEnergiintensivkoldioxid.

koldioxid.från påskattEnergiintensiv elproduktion undantagenindustri och
fossila bränslen.på allaSvavelskatt

Källa: Finansdepartementet.

jämförelse mellanenergiintensiva industrin framgåreffekt på den av en
fall 2 i tabell 12.7.och1

metodik.gjorts med Deutsläppsnivåer ocksåBeräkningar har sammaav
kväve tolkas medutsläpp svavel ochsärskilt det gällerbör när storav

gjortskänsliga för de antagandenförsiktighet. mycketResultaten är som
för rening.rörande kostnaderna

svavelochpå utsläppenskatterföljdutsläppsniváerBeräknade av12.8Tabell avsom
stängdakärnkraftsreaktorerTvåår 2000.koldioxid

C01N0380,.

673272721985Faktiska utsläpp
633161991988utsläppFaktiska
63230169utsläppMålsatta

88390310skatterUtsläpp utan 85375l 306efter skatteUtsläpp
842 370296efter skatterUtsläpp

ochmodell ärBergmansberäkningar medgrundas påresultatDessaAnm. egna
bilagairesultatenmedjämförbaradirektdärför inte

l Tusen ton.
Miljoner ton. från skattelproduktion undantagenindustri ochl EnergiintensivSkattereformen:

svavel.från skatt påindustri undantagenEnergiintensivkoldioxid.
koldioxid.påfrån skattelproduktion undantagenEnergiintensiv industri och

fossila bränslen.på allaSvavelskatt
tillbilaga 9miljö,ochTillväxt1989,L.och Bergman,Källor: Finansdepartementet

1990.Långtidsutredningen

25 öre/kgsvavel ochkr/kgförutsätts skatt på 30beräkningarnaI en
utsläpps-beräknadekväveavgift. deHuvuddeleningenkoldioxid avmen

basnäringama.iminskarproduktionenföljdminskningama är atten av
från miljöskattema, ökarindustrinenergiintensiva undantas ut-Om den

tilltagitsinte hänsynberäkningarna harbetydligt eventu-Isläppen mera.
föreslagna skattere-denfrån transportsektorneffekter på utsläppenella av

investe-diskuteras,andra åtgärdersin ellerformen i helhet, t.ex.somav
reduceraskommaredovisade utsläppen kankollektivtrafik. De attringar i
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betydligt dessa åtgärder beaktas, vilket framgår diskussionen iom av
avsnitt 12.7.

Utsläppen har uppenbarligen minskat kraftigt mellan 1985 och 1988.
Enligt naturvårdsverk är det troligtstatens utsläppen i framtidenävenatt
fortsätter minska till följd de skärptaatt utsläppskraven underav senare
år. Statens naturvårdsverk och energiverk bedömerstatens utsläppenatt
framförallt svavel och kväve kan minska betydligt fram till år 2015av om
energisystemet till hårdare miljökrav Statens naturvårdsverkanpassas
1990, Statens energiverk, 1989.

finnsDet också faktorerandra kan bidra till minska miljöpåver-attsom
kan. Det existerar idag lagstiftning och medvetenhet miljöpro-en en om
blemen i sig kan tillleda miljön förbättras. Detatt dessutomärsom
möjligt många utsläpp inom framtidatt belastas avgiftermed elleren snar

framtida miljölagstiftning kommer innehållaatt skärpta utsläppskrav.att
Inför hot miljöavgifter eller strängare regler och med växandeom en
miljömedvetenhet hos konsumenter och producenter finns det idag en
strävan hänsyn till miljöeffekterna vid beslut investeringaratt ta iom ny
teknik.

I och med ansträngningarna för minska utsläppen blivitatt delatt en av
etfektiviseringsprocessen kan utsläppen förväntas påverkas fak-av samma

bestämmer utvecklingentorer den ekonomiska produktiviteten.som av
relativtDen höga ekonomiska tillväxt i basscenariot isom genereras

kapitel 10, skulle medföra tendenser både till ökning minskningochen en
utsläppen. Utsläppen tenderar öka eftersom produktionenatt ökar,av

de tenderar samtidigt minska eftersom tillväxtenatt betydermen att ny
och utsläppssnålare teknik införs. finnsDet empiriska studier visarsom

utsläppen minskade perioderde tillväxtenatt när hög under 1970- ochvar
1980-talen Wibe, 1990. Under den ekonomiska nedgångsperioden
1975- 1980 minskade däremot utsläppen med långsammare takt. Det-en

förtalar hög tillväxtta under l990-talet skulleatt kunna medföraen en
fortsatt utsläppsreduktion. fallI del kan intedock utesluta möjlig-en man
heten kraftigade utsläppsreduktioneratt innebärskett de ekono-attsom
miska och tekniska möjligheterna till ytterligare förbättringar är uttömda
för den framtiden.närmaste

Skattereformen har många inslagandra med effektertänkbara på mil-
jön. De luftutsläppen koloxider, kväveoxider,stora osv. kan mins-antas
ka följd den ökade beskattningen samfärdsel och energi Wibe,som av av
1990. Samtidigt kan miljöproblem andra slag förväntas konsum-närav
tionen överflyttas från trafik till industrivaror.normala Sammantagetex.
förefaller skattereformen bidraändå till förbättrad miljö.en

12.7 Trafiken och miljömålen

Ökade utsläpp från trafiken

hittills funnitsDet har starkt samband mellan ekonomisk tillväxt ochett
trafikens ökning. De årens ökning privatbilismensnabba ärsenaste av
framför följdallt förbättrade ekonomiska förhållanden. Bilinnehaveten av
har ökat med 3 % år under slutet 1980-talet.ca per av
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Bilinne-framtiden.iökaförväntas ävenkanEfterfrågan på transporter
kvartssekletkommande30% under detmedökabedömaskanhavet ex.

kapitelistorleksordningungefärblirreallönetillväxten somsammaavom
En-förväntas öka ännuBilanvändningen1989.Transportrådet,10 mer.

fram till°/0 år-20lastbilstrafiken med 15ökaberäknastransportrådetligt
2000.

miljöproblem.ökadeinnebärtransportsektornUtvecklingen inom
effekterna diskuterasnegativamotverka deförMiljöpolitiska åtgärder att

miljö-Exempelvis mångaärsammanhang.flera olikaiför närvarande av
Miljöav-transportsektornjust påförslag inriktadeavgiftsutredningens

1989.giftsutredningen,
successivt ökatluftföroreningarna harandelTransportsystemets un-av

Vägtrafikenminskat.harfrån källorandrautsläppenmedanår,der senare
koldioxidut-30°/0kväveoxider och70% utsläppenför avavavsvarar ca

Trafiksektornandelar.förbiltrafiken störreännusläppen. I tätorter svarar
energiförbrukningen. Desssvenskadel denförockså stor avensvarar

12.9tabell50%.till Iuppgår näraoljeförbrukningenandelrelativa av
samhällssek-från olikakoldioxidochsvavel, kväveutsläppenredovisas av

torer.

år 1987koldioxidkväveoxiderochsvaveloxider,12.9 UtsläppTabell av
KoldioxidKväve-SvavelEmissioner

oxidfrån
Mtonktonkton

3Rañinaderier . .. . 0,3l2Kondenskraft
25 l l42Fjärrvärme

142843Industri
20I7714Samfärdsel

18 ll32Uppvärmning
2325Ovrigt

61281138Totalt

Källa: naturvårdsverk.Statens

bedömsavgaskravskärptaformvidtagits iåtgärder t.ex.De avsom
45%minska medkväveoxider kanvägtrafikens utsläppmedföra att av

1989.Miljöavgiftsutredningen,1985-2010periodenunder

efektkollektivtrafik fåriljöavgzfter ochM

fram till år16%medökakoldioxidutsläppenskattereformen skulleUtan
skattere-1989. OmMiljöavgiftsutredningen,1987årjämfört med2000

8%.medistället ökakoldioxidutsläppengenomförs beräknasformen av
2000.40% till årmedminskadäremotberäknaskväveoxiderUtsläppen av

miljöavgifterna.tillhänföras40°/0 kan4 dessaendastdockDet är somav
kraftigt minskadeavgaskravende skärptabetydertidigareSom nämnts
koldioxid där-ärutsläppsminskningarnaberäknadeDekväveutsläpp. av

skattereformen.föreslagnaeffekt denfrämstemot aven
påtillgångengradi högmiljöavgifter berorinföraEffekten avattav

förefaller dock krävakollektivtrafikutbyggdEnalternativa transporter.



280

investeringar. Inom förstora miljöavgiftsutredningen bedöms be-ramen
hovet investeringarökade i kollektivtrafik i storstäderna tillav minst 1
miljard kr. framår till sekelskiftet, för konkurrenskraftigtper samt ett
järnvägsnät till 2,5 miljarder kr. Miljöavgiftsutredningen,år 1989.per

Effekterna på de beräknadetransporterna investeringarna i kombina-av
tion med skattereformen kan enligt transportrådet leda till kollektivtra-att
fiken ökar 50%med privatbilismenmedan minskar framnågot tillca år
2000, tabell 12.10. Dessutom beräknas hel del skese medtransporteren
järnväg sjöfartoch istället för bilmed idag.som

Tabell 12.10 Effekter på skattereformpersontransporter och ökat utbud kollek-av avtivtrañk
Tillväxt i jämfört med utgångsåretprocent

Färdmedel 1985- 1987- 1987-2000
1987 1989

Bas Inklusive Inklusive
skatte- skattereform
reform ökat utbud+

kollek-av
tivtrafik

Personbil 10 7 16 3 -l
Kollektivtrafik 2 2 28 34 54-Ovrigt 4 2 4 2 2- - - - -
Källa: Miljöavgiftsutredningen, SOU 1989:83.

De bedömningar transportrådet gjort bygger på det blirsom mycketatt
dyrare bil.använda Motatt denna bakgrund försiktiggörs fören prognos
genomsnittlig årlig körsträcka i framtiden. Däremot har någon avsevärd
minskning bilinnehavets ökningstakt inte förutsatts.av

Det är dock kontroversiell bedömning. I bilaga 16 tillen Långtids-
utredningen 1990 Snickars, 1990 kvävereduktionen till följdantas deav
skärpta avgaskraven 7%på jämförtstanna med 1980, istället för 30%de

utsläppsmålet för 1995. Mot denna bakgrundsom föranger argumenteras
det rimligareäratt utsläppsmålet föratt anta att kväve kan förstnås till

sekelskiftet. Dessutom bilageförfattaren det flerkrävs åtgärderanser att än
avgiftssystem investeringaroch i kollektivtrafik för begränsa utsläppenatt

biltrafikenoch i den riktning transportrådet Som exempelsom anger.
nämns krav på snabbare teknikutveckling inom fordonsområdet,en samt
åtgärder för reducera behovenatt transporter.av

Mot bakgrund det historiskt starka sambandet mellan ekonomiskav
tillväxt och ökade finns risk förtransporter, behovetatt transporterav
kommer öka snabbare än vadatt transportrådet räknar med. I sådanen
situation kan starkare styrmedel i kombination med utbyggd kollektivtra-
fik krävas de riksdagen uppställda förmålen främst kväve,om av men

koldioxidäven skall kunna uppfyllas.
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stabiliseringspolitiska problemen12.8 De

för uppfyllakombination åtgärderkärnkraftavveckling i medAtt atten
omställningsproblem förpåtagligt deninnebär ökadeutsläppsmålen

hittills har diskussionenframgått.ekonomin redan Mensvenska har om
övriga miljöåtgärder utgåttkämkraftavveckling ochkonsekvenserna av

prisrelationersig tillekonomin kanfrån förutsättningen att anpassa nya
fullmöjligt upprätthålla syssel-störningar det ärstörre att attutan en-

utrikesbetalningama.samtidigt isättning med balans
anpassningenfaktorer medförakanlätt peka påDet är attatt avsom

avsnitt:smärtfritt förutsatts i tidigareekonomin inte går så som
konsumtionen inomInflationsrisker: för privataöka denUtrymmet att

anpassningenåldersgrupperna begränsat även näryrkesverksamma ärde
ytterligare.stabiliseringspolitiska störningar minskar detVidfungerar väl.

för prisspiral, det svårareriskerna löne- och görökarDärmed attsomen
ikonkurrenskraft omvärlden. Det hotarindustrinsupprätthålla gentemot

bli särskiltInflationsrisken tordefulla sysselsättningen.sin den stortur om
genomförs period.anläggningsinvesteringar under kortomfattande en

utlandskonkurrerande industrin: bränsleimportMed högredenpåKrav
exportindustrin den importkon-produktion inom ochföljer ökade krav på

framhållitshemmamarknadsindustrin. tidigare kanSomkurrerande en
elpris-kostnadsläget trotsproduktionsökning realiseras endastsådan om

Omförhållande till utländska konkurrenterna.förbättras i dehöjningar
blirtillräckligt snabbt, detåstadkommasförändring kaninte sådanen

näringslivet.nödvändiga investeringsnivån iupprätthålla densvårt att
redovisadeomställning: tidigare be-arbetskraftens depå FörKrav att

förutsättsrealiseras, bety-utvecklingen skall kunnadömningarna enav
till framföralltarbetskraft från basindustriernaomfördelningdande av

yrkes-ställer krav på bådeverkstadsindustrin. Omställningar denna typav
arbetskraften.geografisk rörlighet hosmässig och

ochOm löne-förstärka varandra.kommaEffekterna kan också att en
näringslivet bris-konkurrenskraft för ochmed sänktprisspiral samverkar

ekonomiska effekternaekonomin,anpassningsförmåga i kan detande av
väsentligtmiljömål blikombination övrigai medkärnkraftavvecklingen

för samhäl-beräkningar visar. De kostnaderredovisadetidigarestörre än
omställningsprocessen och underivid trögheteruppkommerlet ensom

kvantifiera.emellertidjämvikt, mycket svårautanföranpassning är att
blireffekternastabiliseringspolitiska ärför hur deAvgörande stora

ellermåste på sättprisbildningen. Hushållenfrämst löne- och annatett
kärnkraftavvecklingen och utsläppsrest-följer medkostnaderbära de som

hushålleni i taktomställningen sker sådanriktionerna. Endast attenom
smidigundvikas.anpassningsproblem Enden kanbereddaär att acceptera

framgår klart. Bety-förutsätter också kostnadernaomställningsprocess att
innebäromställningsstrategiförenaderisker meddande attär somen

subventioner viaellerskjuts medlindras ellereffekterna hushållenpå upp
elpris.lägre
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Sammanfattning12.9 slutsatseroch

Sambandet mellan ekonomiskaden utvecklingen miljönoch har blivit allt
tydligare. ekonomiskaDe aktiviteterna medför betydande skador på natu-

människors Miljöproblemenoch hälsa. ocksåär globala.ren
omställningEn energi- och i industriländematransportsystemenav ex.

framstår sikt ofrånkomlig.på Samtidigt miljöpolitiskakan beslut hasom
inverkanavgörande på den ekonomiska utvecklingen. Kämkraftenen

måste avvecklas och utsläppen koldioxid, svavel och kväve måsteav
i takt påfrestningarnabegränsas gör ekonomin inte förpå bliratten som

ekonomiskEn utveckling kan omställningsprocessen.äventyrastora. svag
finns faktorer förDet talar miljöförstöringen kan underatt avtasom

l990-talet. Strukturomvandlingen leder till snabb tillväxt i relativt
miljövänliga verksamheter tjänstesektom och den kunskapsintensivasom
industrin. Samtidigt minskar troligen tillväxten i näringar som genere-

Även omläggningutsläpp. jordbrukspolitiken kan minskastorarar en av
belastningen på miljön. Skattereformen och skärpta utsläppskrav för-kan

bidra till luftföroreningama från biltrafikenväntas inte iökaratt samma
tidigare.takt som

ekonomiskaDe konsekvenserna kärnkraftverkavveckla två underattav
1990-talet blibedöms begränsade så länge ekonomins anpassningsförmåga

full sysselsättningär så god och balans i utrikesbetalningama kanatt
förutsättningupprätthållas. En lönerna omedelbart sigär såatt anpassar

full sysselsättning hela tiden förefallerkan upprätthållas. mindreDetatt
realistiskt bakgrund de problem pris- lönebildningen,med ochmot av som

ekonomipräglat svensk under de decennierna. Därför itordesenaste
praktiken situationen bli betydligt bekymmersam.mer

Åtgärder för fullt riksdagennå det fastlagda målet avseendeatt ut av
koldioxidutsläpp skulle, i kombination med kärnkraftavvecklingen,av

till kraftigt minskadleda produktion sysselsättning främstoch i stål- och
baskemisk industri skogsindustri. Om liknande åtgärder vidtas isamt

näringslivs blir effekternasvenskt konkurrentländer mindre Sverigeän om
ensidigt försöker koldioxidmålet.uppnå

Koldioxidmålet miljöproblemensbra exempel påär globala karaktär.ett
Svenska begränsningar koldioxidutsläpp medförakan ökadet.o.av m.

industriglobala utsläpp svensk drivs utomlands. På detta områdeom
därför liksomkrävs på många andra miljöpolitikenden svenskaatt- -

inriktning bidrag tillsådan den det internationellaatt ettges en ger
miljöarbetet.

Investeringar i kollektivtrafik i kombination föreslagnamed den skatte-
reformen tillväxten i privatbilismenkan begränsa tillsam-och därmed

infördamed reningssystem leda till minskade koldioxid- ochetc.mans
frånkväveutsläpp trafiken.

Kostnaderna för kärnkraftavvecklingen förvarnings-beror i hög grad av
tiderna tidsutrymmet foroch omställningen. inteOm priser och löner

sig elpriserna stiger företagen förnär och högre miljöavgif-utsättsanpassar
eller utsläppsrestriktioner fullakan den sysselsättningen hotas. Om-ter

ställningskostnadema kan bli Viktigtdå mycket höga. tydligaär spel-att
fast, företagregler läggs så och hushåll kan bilda sig klar uppfattningatt en

framtidaden elprisutvecklingen.om
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Omställningskostnaderna måste till slut betalas i formhushållenav av
minskat privat konsumtionsutrymme. därförDet viktigt miljöåtgär-är att

genomförs ider takt hushållen kan och hushållen haracceptera atten som
bild verkligaklar de omställningskostnaderna. Om så inte falletären av -

all elanvändning subventioneras kan omställningspro-t.ex. attgenom -
drivas alltför fort.komma framtidaDet kan denäventyraattcessen

ekonomiska utvecklingen och därmed hota också förbättraarbetet med att
miljön.
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strukturomvandlingNäringslivets13

13.1 Inledning

näringslivets långsiktigabeskrivs diskuteras struktur-kapitel ochI detta
kapiteli första hand analysen i 10,omvandling. sker bakgrundDet mot av

och 12.ll
näringslivets strukturomvandling iförsta avsnittet, 13.2 behandlasl det

forDärefter i avsnitt 13.3 utredningenshistoriskt perspektiv. redogörsett
frågautvecklingen under l990-talet. härbedömningar Det är om enav

detaljerad branschanalys i kapitel 10.änmer
diskuterasefterföljande avsnitten, 13.4 och 13.5 två områdenI de av

för strukturomvandlingen nämligen utbildningssyste-speciell betydelse
infrastrukturen och kommunika-utvecklingen på transport-samtmet, av

tionsområdet.
få regio-Strukturomvandlingen 1990-talet betydandekommer under att

Avslutningsvisavsnitt 13.6 behandlas denna aspekt.nala konsekvenser. I
sammanfattas formuleras fördiskussionen och några utgångspunkter en
näringspolitisk strategi för l990-talet.

utvecklinglångsiktigaNäringslivets13.2

Industri-vuxit 100 åren.näringsliv har snabbt under deSvenskt senaste
Industrinsproduktion ökat.sysselsättning och harsektoms andel pro-av

ifort eller medtid dubbelt så BNPduktion underväxte somsamma
forvaritutveckling avgörande detgenomsnitt °/0 har4,5 år. Dennaper

ekonomiska utvecklingförhållandevis snabbaoch densvenska välståndet
Sverige liggerdiagram 13.1. Bakom utvecklingengenomgått,som ense

framgångsrik tekniska innovationersvenska råvarorexport samtav som
utnyttjatshar kunnat kommersiellt.

fram världskriget variationerUnder perioden till andra det storavar
omkring trendmässigt tillväxten i industriproduktionen.den snabba Två
perioder omfattande industrikriser strukturomvandlingmed och kan note-

deflationskrisen följde första världskriget depressionen ipå ochras som-
början tillfällenl930-talet. Vid dessa slogs delar dentvå storaav av

industrin Samtidigt tillbakablickandesvenska skedde, perspek-ut. ettur
tiv, förnyelse.betydandeen

Efter andra världskriget fortsatta snabba industritillväxtenden men nu
jämnare förlopp. Förutsättningarnamed betydligt mycketett var gynn-

Efterfrågan basindustri, järnmalm,stark och svensk stål- ochsamma. var
skogsprodukter, kraftigt. Tillväxten ikunde expandera hög gradvar ex-
portledd.



286

Diagram 13.1 BNP industriproduktionoch 1861-1988

Miljorder kr.. 1985 års priser
Logoritmisk skola
1000---

100W:

f:fifiçäiziâiâizázgl:éiiiäliäiêii

0.1 . r. . . . .1880 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Källa: O. fl.Krantz, 1975 och nationalräkenskaperna.m.

förändradesUnder denna period industrinsockså den svenska struktur
Omedelbart efter krigetsnabbt. det huvudsakligen de råvaruproduce-var

sektorerna småningomrande expanderade. Så kom produktionen attsom
inriktas förädladeallt på produkter. kunskapsintensivaDe branscher-mer

snabbt samtidigt förädlingsgraden inom kapitalinten-växte denna som
siva, huvudsakligen råvarubaserade, industrin industriökade. Svensk blev

konkurrensutsatt. industriföretagen,Dessutom blev de svenskanu mer
främst verkstadsindustrin, mindreoch då beroende hemmamarknadenav

lokalisering.vid val Kontinuerligt skedde också omvandling ochav en
förnyelse inom olika industribranscherna.de företagOlönsamma och
arbetsställen slogs En drivkrafterna i strukturomvandlingen denut. av var
solidariska lönepolitiken. innebarDen successivt förverkligandeett av
principen lika förlön lika företagarbete eller bransch och såoavsettom
småningom också låglönesatsningar. Sammantaget innebar detta kost-en

företagnadspress på olönsamma omvandlingendrev på näringsli-som av
vet.

lndustrisysselsättningen snabbt under 1950- l960-talenoch ochsteg
nådde med miljon vid mittensysselsatta l960-talet. Däreftertoppen en av

sysselsättningen sjunkit, diagramhar 13.2. Under de 25 åren harsenastese
sysselsättningsökningen framför allt i tjänstenäringarnaägt och i denrum
offentliga Expansionen tjänstenäringarnasektorn. delvis följdärav en av

verksamheter inom industrin till tjänsteproduktion.klassatsatt om
jobb försvunnitKnappt 200000 har inom industrin framför allt under

1970-talets hälft. Kontraktionen vissa arbetsintensiva sektorer,senare av
tekoindustrin, startade dock betydligt tidigare.ex.

Om betraktar efterkrigstidens industriella utveckling på aggregeradman
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Diagram 13.2 Antal sysselsattafördeladepå år 1960och år 1988olika verksamheter
FW

Tillverkning
industri

OffentligaOffentliga
fönsterfönster

Procent
Källa: Statistiska centralbyrån.

i varuproduceran-ñrädlingsvärdetotaltoch andelProduktionstillväxt13.1Tabell av
1970-1987branscherde

priser1980ârs
Tillväxttakt Andel 19871970Andel

år ProcentProcent ProcentBransch per

mKapitalintensiv sektor
-Gruvor a

Massaoch papper
Baskemisk- plastind.och
Rañinaderier

stálverkJärn- och
Dryckesvaruind. m.m.

hgKunskapsintensiv sektor
Maskinind
Elektroind
Transportmedelsind
Varv Ilnstrumentvaruind.

kemisk ind.Annan
Arbetsintensiv sektor

livsmedelsindKonkurrensutsatt
Sågverkm. m. lTräñberind. m. m.
Gummivaror
Plastvaror
Metallvaror

konfektionsind.Textil- och
tillverkningsind.Annan

bSkyddadsektor
livsmedelsind.Skyddad lTrävaruind.

Grafisk ind
stenvaruind.Jord- och IfiskeskogsbrukJord- och Nsamt

Byggnadsind.
3 og o -.Totalt

3Exklusive sågverk.
Källa: Finansdepartementet.
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nivå framstår den i historiskt perspektiv exceptionell.ett Dennasom
utveckling plötsligtbröts i början l970-talet.på Därefter följde lången
stagnationsperiod växlade iöver viss expansion under 1980-taletssom en

Stagnationendel. under 1970-talet och början 1980-talet denärsenare av
längsta sedan Sverige industrialiserades i slutet på förra seklet.

bildenBakom allmän industrikris döljer sig branschutvecklingav en en
är något mångfacetterad. I tabell 13.1 redovisas produktions-som mer

tillväxten mellan år 1970 och 1987 för de varuproducerande branscherna
enligt långtidsutredningens sektorindelning. Varven och tekoindustrin var
de branscher drabbades kraftigast under denna period. För delarsom av
den kunskapsintensiva industrin blev stagnationen relativt kortvarig och

iredan slutet 1970-talet fortsatte den snabba tillväxten. Uppsvingetav
byggde idå hög grad på exportutveckling. Andra branscheren gynnsam
fick uppsving först i samband med devalveringarna 1981 1982.ett och Det
gällde inte minst de råvarubaserade industrisektorerna.

Den tillväxtensnabba under 1980-talet har sin bakgrund i kraftigen
vinstuppgång efter devalveringarna i början decenniet.på De bröt en
mycket långvarig trend med allt vinstutveckling isämre industri,svensk se
diagram 13.3. genomsnittligaDen vinstnivå uppmätts under 1980-som

ligger italet nivå med vinstnivån i mitten på l960-talet. Detta har varit
föravgörande den snabba ökning industriinvesteringarna iskettav som

takt kapacitetstakmed har inomnåtts industrins olikaatt delar.

Diagram 13.3 Driftsöverskott i industrisvensk 1963-1987.

Procent
25 - ....................................................................................... ..

2°__.

15---5

i
10---

1963-87 1968-72 1973-77 1978-82 1983-87

iNettoöverskott saluvärden. Femårsmedelvärden.Anm. procent av
Källor: Statistiska konjunkturinstitutet.centralbyrån och
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13.3 Förnyelse under 1990-talet

Även 1990-talet kommer medföra betydandeatt strukturomvandlingen
näringslivet. I det avseendet kommer inteav det närmaste decenniet påatt
avgörande skiljaett sätt sig från utvecklingen tidigare. Strukturomvand-

lingen är naturlig del i livskraftig ekonomi. faktoreren Deen som man
idag kan förutse kommer ha betydelse föratt det svenska näringslivets
Förändring de närmaste 10 åren har diskuterats i de tidigare kapitlen. Det
gäller framför allt den fortsatta intemationaliseringen miljö- ochsamt
energipolitikens utformning.

1detta avsnitt diskuteras näringslivets utveckling under 1990-talet, som
bilden framträder i det basscenario presenterades i kapitel 10. Analy-som

delbranschernas utveckling bygger bl.a.sen av på industriverksstatens
bilagor till Långtidsutredningen Statens industriverk, 1990a, 1990b,

beräkningar.samt egna

industriellNy bas

Näringslivets totala andel iBNP ökar det basscenarioav presentera-som
des i kapitel 10 medan offentligaden sektorns andel minskar fram till âr
2000, tabell 13.2. Både de industrisektorernarenodlade och tjänstenä-se
ringarna bedöms växa snabbare än ekonomin i sin helhet. Den industriella
basen förstärks således.

Bilden blir dock betraktar sysselsättningens fördel-en annan om man
ning. sysselsättningen bedöms %växa med 0,34 förår näringslivetper

helhet under 1990-talet. Industrisysselsättningen bedöms fort-docksom
minska.sätta Däremot beräknas sysselsättningen iatt tjänstenäringarna

Tjänstesektornsväxa. dominerande ställning vad gäller sysselsättningen
förstärks således.

Tabell 13.2Produktion och sysselsättningår 1988och år 2000
Procentuella andelar

Produktion Sysselsättning
Sektor 1988 2000 1988 2000

Kapitalintensiv
produktion 5,1 4,2 3,3 2,5
Arbetsintensiv
produktion 5,4 5,2 5,8 4,7Kunskapsintensiv
produktion 9,2 11,9 8,8 9,2
Skyddad produktion 15,1 15,0 15,8 13,5

Summa varuproduktion 34,8 36,4 33,8 30,0

Bostäderoch energi 13,8 12,1 3,4 3,0Privata tjänster 29,2 30,5 34,8 36,2
Näringslivet totalt 77,8 79,0 72,0 69,2

Offentlig sektor 22,2 21,0 28,0 30,8
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00
Källa: Finansdepartementet.

10 10-0264
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fåindustrin bedöms den snabbastedelenkonkurrensutsattaDen av
utveckling innebärvid balanseradtecknasbildtillväxten. Den attensom

°/0.till 21,3 Iindustrisektom ökar sin andel BNPkonkurrensutsattaden av
ekonomin beräknasproduktivitetsutvecklingen i denna deloch med att av

minska.sysselsättning Dendessförhållandevis snabb kommerbli att
2000.sysselsättningSveriges totala årtill 16,4 °/0sjunker av

varierar.1990-taletutveckling underför näringslivetsFörutsättningarna
utveckling beroendetfaktorprisemasrelativaFaktorintensitet, de samt av

utveckling.faktorer påverkar sektoremasnågra deutrikeshandel är somav
produktivitet ochsysselsättning,redovisas13.3 till 13.5I tabellerna pro-

olikanäringslivets delar.förduktionsvolym
utveck-faktorprisemasstrukturomvandlingendrivkraft i ärviktigEn

produktionsfaktorerolikakapitel 10 lagts såi harling. Analysen att treupp
Efterfråganarbetskraft realkapital.lågutbildadochhög-används; samt

kapital-löner ochproduktionsfaktorema hurolika avgörutbud på deoch
outbildadedentill 2000. Det värtförändras år är attkostnad att notera

1990-ta1et,lönestegringen undersnabbastedenarbetskraften bedöms se
sid 302.

kapitalintensiv industriProblem för

basindustri-kapitalintensiva Sveriges traditionellasektorn bestårDen av
pappersindustri.järn- stålindustri och Dess-och samt massa-er; gruvor,

industrin. 20%den kemiskaingår del Den utgörstorutom caen av
forädlingsvärde.kapitalintensiva sektorns totala Ur sysselsätt-denav

pappersindustriningssynpunkt järn och stål och de tvåär samt massa-
betydelsefullast, 13.6.tabelldelsektorer är sesom

industrin fram-för kapitalintensivaUtvecklingen under 1990-talet den
betydligt13.6. bedöms långsamma-tabellerna 13.2 Sektom växagår av -

förväntas arbetskraftens produk-1990-taletunder 1980-talet. Underänre
perioden efterframför jämförti långsammare takt, allt medtivitet växa en

1974-2000produktivitet sektorvisArbetskraftens13.3Tabell
Årlig förändringprocentuell

1982- 1988-1974-
20001987 1987Sektor

Kapitalintensiv
2,12,5 5,1produktion

Arbetsintensiv
3,02,01,8produktion

Kunskapsintensiv
3,12,5 4,0produktion

2,3 2,62,6produktionSkyddad
1,21,00,8energiochBostäder
1,31,11,1Tjänster
1,82,01,8Näringslivet totalt

statistis-inkl. nationalräkenskapemassektorvis beräknatsProduktiviteten harAnm.
för sysselsättningen.ka restpost

Källa: Finansdepartementet.
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Tabell 13.4 Antal arbetadetimmar sektorvis 1974-2000
Årlig förändringprocentuell

1974- 1982- 1988-
Sektor 1987 987 2000l
Kapitalintensiv
produktion -2,3 1,6 1,6- -Arbetsintensiv
produktion -1,9 0,5 -1,0
Kunskapsintensiv
produktion -0,6 0,8 1,1
Skyddad produktion I,6 -0,8 -0,6-Bostäderoch energi 1,7 1,9 -0,2
Privata tjänster 0,9 2,1 1,1
Näringslivet totalt -0,3 0,9 0,4

Offentlig sektor 2,3 1,2 1,6

Totalt 0,3 1,2 0,7

Källa: Finansdepartementet.

Tabell 13.5 Produktionen sektorvis 1974-2000
Årlig procentuell förändring

1974- 1982- 1988-
Sektor 1987 1987 2000

Kapitalintensiv
produktion 0,2 3,4 0,5
Arbetsintensiv
produktion -0,2 2,5 1,9
Kunskapsintensiv
produktion 1,9 4,9 4,3
Skyddad produktion 0,9 1,5 2,0
Bostäderoch energi 2,5 3,0 1,0
Tjänster 1,9 3,2 2,4

Näringslivet totalt 1,5 3,0 2,2

Kommuner 3,1 2,0 1,9
Staten 0,l -0,8 0,7

Totalt 1,32,4 1,6

Källa: Finansdepartementet.

1982. Produktivitetens tillväxt uppskattas till 2,1 % år. Vid börjanper av
1980-talet fanns outnyttjad kapacitet i den kapitalintensiva sektorns vikti-

branscher. Det därförgaste naturligt sektorn fick snabbatt produk-var en
tivitetstillväxt när produktion och kapacitetsutnyttjande ökade till följd av

efterfrågan sköt fart efteratt år 1982. I dag är kapacitetsutnyttjandet högt
och kan därför inte förvänta sig snabbaman produktivitetstill-samman
växt under l990-talet. Eftersom den tekniska utvecklingen i denna sektor
kan förväntas bli inriktad på energisnåla och tillverkningsproces-mer rena

torde den tekniska utvecklingens bidrag till arbetsproduktivitetensser
utveckling bli mindre tidigare.än
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Tabell 13.6 Kapitalintensiv industri 1987 2000-
Årlig1987 procentuell
Förändring 1988 2000-Förädlings- Antal arb.

värde timmar Förädlings- Arb.
Milj. timmarMdr. kr. värde timmar

Gruvor 3,5 17,0 -0,6 -2,3
papperet-sind.och 14,8 60,9 1,7Massa- -0,5

Baskemisk- plastind. 8,7och 28,3 0,0 -2,l
Raffmaderier 6,4 1,31,5 0,6
Jäm- och stålverk 10,7 68,4 -0,6 -2,7
Dryckesvaruind. 3,2 -0,211,1 -0,3m.m.
Totalt 42,3 192,0 0,5 1,6-
Källa: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och

% 1990-talet0,5 underkapitalintensiva sektorn beräknas medväxaDen
%.förväntas sjunka med 1,6 Förutom långsamsysselsättningenmedan en
miljöavgifter till detta.bidrar höjda elpriser ochproduktivitetstillväxt

bli vilket begrän-världsmarknaden bedöms också låga,Prisökningama på
bli pressad lönsamhetför prisökningar. Följden beräknasutrymmet ensar

produktion, imedför sikt sjunkandeinvesteringar. påDetoch lägre en
stålindustrin.gruvindustrin järn-inom ochförsta hand samt

halve-början antalet arbetsställengruvindustrin sedan 1970-taletsharl
varit lika omfattandeproduktionsvolym inte åri harNedgångenrats. men

i°/o producerades75 den volymproducerades ändå endast1987 somca av
prospekteringen sjun-Investeringarna har ocksåochbörjan l970-talet.av

Gruvindustrin fåbedömskraftigt 1970- och l980-talen.kit under svagen
sjunka medProduktionsvolymen beräknasutveckling under 1990-talet.

°/osjunka med drygt 2 år.sysselsättningen beräknas%0,7 år. perper
kraftigt sedan slutet på 1970-stå/industrinoch har omstruktureratsJärn-

Överkapacitet Sverige i övrigainte ibara ävenhar reduceratstalet. utan
NordamerikaÅ produktionskapacitetförskjutningEnochVästeuropa av

NIC-länderna.speciellt detill och dåskett u-ländemahar också s.
elintensivstålindustrinfortsätta. och ärutveckling förväntas Järn-Denna

vilket dennegativa miljökonsekvenser, görförorsakar medutsläppoch
miljöavgifter. 1990-talet beräknaselprishöjningar och Underkänslig för

vilketstålindustrin sjunka,sysselsättning inom järn- ochproduktion och
jämfört 1980-talet.medtrendbrottär ett

ökningpappersindustrin haft snabboch har mycketMassa- pro-aven
börjandevalveringarna iföljdtill de svenskaduktion bl.och export ava.

högkonjunkturen.långvariga internationella Bran-1980-talet och denav
företagidagägarmässigt domineras ärförändrats ochharschen tre somav

Även elintensivbransch ochdenna äri världen.bland de 15 största
miljöförstörandefortfarande utsläppförbättringarorsakar trots stora --

omläggningdärför påverkaskommeri luft Denoch attvatten. avav en
följdenkostnadsökningar blir behövermiljöpolitiken. Deenergi- och som

stålindustrin eftersomför järn- ochlika allvarligaemellertid inte bli som
kostnadsökningen bakåtmöjligt vältra delöverdet bedöms att en avvara

viss volymmässigför 1990-talet pekar pårotprisema. Kalkylemapå en
för sysselsättning-tillräckligtintedocktillväxt. beräknasDen stor attvara

oförändrad.skall varaen
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tillkringindustrin i Sverige har byggts närhetkapitalintensivaDen upp
för sjunkit i förhål-med transportkostnaderna råvarorråvaran. I takt att

råvarulokaliseringen mindre roll.fárdigvaror allt Inter-lande till spelar en
konkurrensfördel förvarit klarnationellt elpriser har ocksålågasett en

svenskaelintensiva industri. 1990-talet kommer demycket Underdenna
därför inte i fram-kapitalintensiva industrinelpriserna höjas. kanDenatt

billiga elpriser Sverige.tiden sin verksamhet påbasera
historiskt givit kapitalin-rik tillgång kapital denknappast påDet är som

i näringsliv.tensiva industrin framträdande plats svenskt Dessutomdess
internationaliseringen kapitalmarknaderna den-medför den ökade attav

faktor mindreallt betydelse.kommer att enna
utbildadkapitalintensiva behov väl arbets-sektorn harDen ett stort av

jämfört sektorers. Godkraft, liten med andradess andeläven ärom
förarbetskraft därför spela viss roll dennatillgång högutbildad kanpå en

industri 1990-talet.under
historiskt framgångsrikafaktor haft för denbetydelseEn ut-settsom

marknadspositionkapitalintensivavecklingen inom sektorn denden är
företagensskaffat sig lopp. svenskaföretag under årens Desvenskasom

för utveckling.relativa varit förutsättning sådan Dennastorlek har enen
istället tillSverige industrinationfaktor inte kopplad tilldockär utansom

företag blir interna-företaget. svenska alltspecifika I takt meddet att mer
förmindre betydelse svensktionaliserade får faktor därmed alltdenna

ekonomi.

allt viktigareKunskapsintensiv industri

snabbast under 1990-kunskapsintensiva industrin bedöms expanderaDen
i genomsnittmedtalet. Enligt basscenariot kommer denna sektor växaatt

Världsmarknadsprisema relativt°/0 fram till 2000. bedöms Öka4,3 år
produktivitetstillväx-också den snabbastemycket och sektorn bedöms

idagkunskapsintensiva industrin den de3,0 âr. ärDenten, avper
sysselsättning. sysselsättningenkonkurrensutsatta sektorerna med störst

°/0 1990-talet.med år underberäknas också öka 1,1ca per
tabellkunskapsintensiva industrin domineras branscher,Den tre seav

transportmedelsindustri.maskinindustri, elektroindustri och13.7;

Tabell 13.7Kunskapsintensivindustri 1987 2000-
Årlig1987 procentuell
förändring 1988 2000-Förädlings- Antal arb.

timmar Förädlings- Arb.värde
Milj. timmar timmarMdr. kr. värde

Maskinind. 180,3 2,324,7 6,5
Elektroind. 15,7 117,1 4,0 1,1
Transportmedelsind. 28,4 158,3 2,6 0,3
Varv 1,6 13,4 -2,7 -4,2
lnstrumentind. 3,2 23,4 5,1 1,8

kemisk ind. 9,4 37,3 3,5 -0,4Annan
Totalt 529,982 9 4,3 1 1

Källa: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och
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in-investeringsvaror förMaskinindustrin huvudsakligen inriktad påär
medfördei industriell verksamhet i Sverigedusti kontor. Nedgångenoch

från till 1980-taletsstagnerade mitten på 1970-ta1etdenna branschatt
viktiginternationella utvecklingen spelade ocksåbörjan. Den ensvaga

Efterexportandel. 1982eftersom maskinindustrin har mycket högroll, en
sysselsättning.i produktionsvolym ochexpanderat, bådehar branschen

investeringsvaror tillmaskinindustrin varit specialiserad påHistoriskt har
industrin. påtagligråvarubaserade En struktur-råvarusektorn och den

kundkategorier har dock skett.omvandling andra produkter ochmot
efterfrågan produkter1990-talet beräknas på denna sektorsUnder vara

industri-i Sverige exportmarknaderna. En ökadmycket såväl påstor som
effekter.få positiva Iaktivitet inom EG-området kan betydandeell

forsk-lagtsmaskinindustrin under de åren påhar stora senasteresurser
produktionsök-satsningar till betydandening. kan komma ledaDessa att

Maskinindustrin få dendecenniet. beräknasningar detunder närmaste
industribranscher, %, under 1990-tillväxten samtliga 6,5snabbaste av

sysselsättningsmässigt branschenockså bli den störstatalet. Den beräknas
kunskapsintensivainom sektorn.den

i svensktElektroindustrin expansiva branschernadeär mesten av
fördubblats 1970- och 1980-produktionsvolym har undernäringsliv. Dess

inom elektronik-Produktförnyelsen varit speciellthar också snabbtalen.
sjönk där-Sysselättningen ökade under l970-taletindustrin. som --

Hälften förädlingsvärdet inom denna sektor1980-talet.underemot av
Ericsson dominerande producenten.teleprodukter med denutgörs somav

elektroniska ochviktiga elmotorer, komponenterdelbranscher ärAndra
hushållskapitalvaror.datorer samt

anpassning tillSveriges denUtvecklingen inom EG-området och gemen-
för bransch. Enbedöms betydelse dennamarknaden storensamma

nationella teleområdet kanliberalisering de marknaderna på bl. öpp-a.av
°/0elektroindustrin med 4möjligheter. Sammantaget beräknas växana nya

Även sysselsättningen öka.beräknasunder l990-talet.årper
inomTransportmedelsindustrin idag branschen den kun-denär största

tillproduktionsvolym. dominerasskapsintensiva gäller Densektorn vad
bilindustrin, Saab. återstoden utgörs större% dvs. Volvo och Av80 av

Transportmedelsbranschenflygplanstillverkning. harSaabzsdelen ex-av
Även investeringarna har ökat.under l980-talet.snabbtpanderat

i vuxit depersonbilstillverkare världen harKapaciteten bland runt om
flestasviktande efterfrågan markna-på deMot bakgrundåren.senaste av

säkerligen skärpas. Beräk-kommer konkurrensenVästeuropader attutom
produktionsökningtransportmedelsindustrin pekar på påförningarna en

l990-talet.sysselsättningsökning under°/0och2,6 en svagca
1980-talenindustrin 1970- ochkunskapsintensiva har under helaDen

omvärldsbetingelser-industrisektorn. godaväxande Devarit den snabbast
1990-industri underefterfrågetillväxt denna ävensnabb görmed attna en

industri. Sverige ii harsvenskkomma utgöratalet bedöms motornatt
förhållandevis jämnutvecklade länderjämförelse med många andra en

arbetskraft. givit deutbildad Den harför olikalönestruktur typer av
kon-företagen kostnadsfördelar utländskakunskapsintensiva gentemot

kurrenter.
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Inom kunskapsintensiva finnsden sektorn många mycket svenskastora
industriföretag. har utnyttja stordriftsfördelar bibe-De kunnatattgenom
hålla förstärka sin internationella konkurrenskraft.eller Eno. m. annan
faktor utnyttjats har varit produktdifferentiering baserad på FoU-som
insatser. företag inom genomförtEn del denna sektor har mycket stora
FoU-investeringar 1970-under och l980-talen.

Sverige hafthar exceptionellt tillväxt i privata näringslivetssnabb deten
FoU-intensitet under 1970- och 1980-talen, diagram 13.4. Underse mer

haftdecennium har Sverige forskningsintensivaän världensett ett mestav
näringsliv. teknologiskt i näringslivetsNågot språng spår produk-sattsom
tionsstruktur utrikeshandel inte Sverige vidoch har dock märkts. skulle en
för OECD haftnormal utväxling FoU-investeringar högteknologi-av en
andel i % 30 °/o utgjor-på mellan 25 och Ohlsson 1990. Iställetexporten

%de andelen endast 12 vid mitten l980-talet.på
FoU-intensiva företagen iDe Sverige, eller högteknologiska,de är delen

den kunskapsintensiva framförsektorn och då allt den elektronikba-av av
industrin.serade Företag hög haftmed FoU-andel har bättre volym-en en

tillväxt företag med lägre FoU-satsningar Statens industriverk, l990a.än
FoU-intensivaDe företagen hafthar också snabbare produktivitetstill-en

På nivå inte effekterväxt. aggregerad har dock några betydande kunna
konstateras. förklaringarNågra till i svenska storföretag för-detta är att
sörjer Sverige-lokaliserad FoU betydande utländsk produktionsbas.en

Diagram 13.4 Sambandet mellan industriländernas FoU-intensitet i industrin och
andel högteknologi i exporten.
FoU-ut ifter i procent

förd Iingsvdrdetav
8-

° ° °o . . i . . .O 5 10 15 20 25 30

Andel FoU-intensiva
i exportenvaror

Källa: Ohlsson 1990, Kunskapsbildning för förnyelse,strukturell bilagan 13 till
Långtidsutredningen 1990.
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Arbetskraftsintensiv industri långsamtväxer

arbetskraftsintensivaDen industrin för °/015 den totalasvarar ca av varu-
produktionen, tabell 13.2. Sektom bedöms växa långsammare underse
1990-talet näringslivet i sinän helhet. Enligt basscenariot kommer dess
förädlingsvärde 1,9 %.växa med Bakom tillväxttaktdenna liggeratt en
förhållandevis snabb produktivitetsökning, tabell 13.3, mindrese men en

utveckling tillväxt och priser på världsmarknaden. Den snab-gynnsam av
ökningenba sektorns produktivitet innebär realiserasdenav om en om-

svängning jämfört med 1970- och 1980-talen. förklarasDen förvän-av en
kraftigtad produktivitetsuppgång i sektorns delbranscher, metallva-en av

ruindustrin.
Sektorns branschsammansättning framgår tabell 13.8. viktigasteDeav

sektorerna metallvaruindustrinär textil-och konfektionsindustrin.och

Tabell 13.8Arbetskraftsintensiv industri 1987 2000-
Årlig1987 procentuell
förändring 1988 2000-Förädlings- Antal arb.

värde timmar Förädlings- Arb.
Mdr. kr. Milj. timmar värde timmar

Konkurrensutsatt livsmedelsind. 6,1 33,2 -0,5 1,8-Sågverk 3,7 33,4 1,4 -0,3m. m.
Träfiberind. 4,0 21,1 2,1 -0,3m.m.
Gummivaror 2,0 14,7 -0,6 1,8-Plastvaror 3,2 21,6 0,0 1,6-Metallvaror 19,2 125,8 3,6 -0,5
Textil- konfektionsind.och 5,5 48,4 1,1 -4,3-tillverkningsind.Annan 1,3 43,4 3,4 0,4
Totalt 45,1 341,6 1,9 1,0-
Källa: Statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

industri-Metallvaruindustrin sysselsättningsmässigt de störreär en av
uppgick tillSverige. sysselsättningen drygt 70000i Den totalabranscherna

olikametallvaruindustrin mängdproduceras1987. Inomår enpersoner
för branschen dels desskännetecknande ärprodukter, det ärsommen

huvudsakligen in-arbetskraftsintensitet, produkternadels utgörhöga att
iExpansion andraindustrin till byggnadsbranschen.till ochsatsvaror

tydlig efterfrågeeffektdirektindustrin får således och mycketdelar enav
expansionenlndustritillväxten byggsektornochbransch.på denna av un-

i bransch både vadmedfört tillväxt dennasnabb ävender 1980-talet har en
företagsysselsättning.produktionsvolym Förutom några störreochgäller

mindre företag.metallvaruindustrinbetydande utgörsmed export aven
den även underMetallvaruindustrins roll underleverantör gör attsom

utveckling. interna-övrig industriell Den ökadeberoende1990-talet är av
marknaden kananpassningen tilltionaliseringen och den gemensamma
företag.metallvaruindustrins Beräk-för vissadock öka konkurrensen av

produktionsökning imycket snabbningarna för 1990-talet pekar på en
till följdminska°/o. sysselsättningen bedöms dock3,6denna bransch, av

produktivitetstillväxt.starkmycketen
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frånDen sysselsättningssynpunkt viktigastenäst branschen inom den
arbetsintensiva textil-sektorn och konfektionsindustrin.är Den sysselsatte
år 1987 28000 vilket endast 30 % branschens syssel-ca personer, var av
sättning år 1970. Under 1980-talet har utvecklingen stabiliserats efter en
snabb nedgång under l970-talet.

Under hela efterkrigstiden har teko-industrin för konkurrens frånutsatts
Årolika låglöneländer. 1991 försvinner de sista importrestriktionema på

teko-området. Då kan importen förväntas öka och konkurrensen skärpas
ytterligare. Kalkylema för 1990-talet pekar på fortsatt krympningen av
teko-industrin i Sverige. Produktionsminskningen uppskattas till %1,1
och sysselsättningsnedgången till °/0.drygt 4

Den arbetsintensiva sektorn har inga naturliga konkurrensfördelar i
Sverige högatvärtom komparativa kostnaderutan den höga arbetsin-pga.
tensiteten och förhållandevisden jämna lönestrukturen i Sverige. Sektoms
utveckling under 1990-talet kommer i hög grad beroende huratt vara av
väl enskilda företag kommer kunna kompensera sig föratt ogynnsamma
lönekostnader. Man kan olikatvå strategier för åstadkomma detta.attse
Den är öka produktspecialiseringen. Därigenomatt kan relativt högaena
lönekostnader bli möjliga bära. Det kräver utvecklingsinsatser,att gynn-

investeringsförutsättningar och tillgång till utbildad arbetskraft.samma
Den andra strategin är tillverkning i långa serieratt och ökadgenom
användning kapitalintensiv teknik omfördela kostnaderna och behållaav
konkurrenskraften. Vissa delar livsmedelsindustrin har utvecklats iav
denna riktning.

villkor för skyddad sektorNya

fyra varuproducerande sekto-skyddade sektorn den deDen är största av
hälften produktionsvolym sysselsättning,såvälmed närmare somrerna av

Enligti ingår jord- och skogsbruket.tabell 13.2. denna sektorNotera attse
basscenariot skyddade komma utvecklas snabbarekan den sektorn att

genomsnittliga tillväxt-under 1990-talet under de 15 åren. Denän senaste
Produktivitetstillväxtentill beräknas där-takten beräknas 2,0 år.per

13.3.lika snabb 1970- och l980-ta1en, tabellunderemot som sevara
fortsätta sjunka fram till 2000 isysselsättningen beräknas år änatt om en

långsammare takt.
viktigaste vid sidan jord- och skogsbruketDe delbranschema ärom

grafisk industri,livsmedelsindustri, och tabell 13.9.skyddad trävaru- se
Livsmedelsindustrins produktionsvolym varit förhållandevis stabilhar

Befolkningsutvecklingen utveckling-1970- och l980-talen. påverkarunder
konjunkturfluktuationer.änen snarare

förväntaslivsmedelspolitik aviserats l990-ta1et.En har under Denny
finns försvinnermedföra marknadsregleringar ochmånga deatt av som nu

sikt sänkning gränsskyddet. utländska konkurrensenpå också Denaven
möjligheter finnaSamtidigt utländska konkur-bör alltså öka. öppnas att

förvän-renskraftiga råvaruleverantörer. Under 1990-talet kan såledesman
förhållandevis omvandling visssig snabb denna sektor ochta av enen

högförädlade livsmedelsprodukter. beräkningarexponökning De somav
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2000varuproduktion 1987-13.9SkyddadTabell
Årlig procentuell1987
förändring 1988 2000-Förädlings- Antal arb.
Förädlings-timmar Arb.värde

Milj. timmar timmarvärdeMdr. kr.

1,070,6 1,4livsmedelsind. 10,7Skyddad - 1,21,29,5 64,2Trävaruind." -2,3 -0,699,915,1Grafisk ind.
1,935,3 2,06,6stenvaruind.Jord- och -

och skogsbrukJord- samt
255,3 2,0 1,428,7fiske -2,2 0,1449,1Byggnadsindustri 62,3

2,0 -0,6974,4132,9Totalt

Exklusive sågverk.a
Källa: Finansdepartementet.

produktion medani livsmedelssektomsviss uppgånggjorts pekar på en
sjunka.sysselsättningen väntasdäremot

delarTrävaruindustrin konkurrensutsattaexklusive sågverk och andra
siktför på längrekonjunkturvariationer inomuppvisathar stora ramen en

iBranschenutveckling 1970- och 1980-talen. ärstabil underganska myc-
utveckling. vissEnberoende byggnadsverksamhetensgradket hög av

1990-talet.produktionsvolymen förväntas underägaökning rumav
hemmamarknadsindustri,industringrafiska utpräglad ävenärDen en

l980-talet harl980-talet. Underimportökning underviss ägt rumom en
följdframförallt till ökadförhållandevisproduktionen snabbtökat av en

expansion underefterfrågan. fortsatt beräknas ägaindustriell En rum
2,3 °/omed årProduktionsvolymen uppskattas öka1990-talet. ca per sam-

sysselsättningen förväntas sjunka.tidigt som
från interna-finns avskärmadebranscherskyddade sektorn är1den som

regleringar,gränsskydd eller andraantingentionell konkurrens genom
Sek-transportkostnader.naturliga hinder mycket högaeller somgenom

arbetsintensiva sektorn. Omfaktoranvändning snarlik iden denärtorns
för internationell handel bort kommerbetingade hindrenpolitisktde tas

strukturomvandlingstryck ochför detbranscherföretag och utsättasatt
för arbetsintensivaden sektorn.strategival gällersom

zjänstesamhälletMot

näringslivet inom denekonomiska aktiviteten i skerdel denEn stor av
till Långtids-diskuteras i bilaga 17betydelseprivata tjänstesektom. Dess

framgick tabellindustriverk, 1990b. Som1990 Statensutredningen av
%förädlingsvärde till 30knappt BNP. Dettjänstesektoms13.2 uppgår av

förädlingsvärdet i fyra vamproducerande sekto-% de85motsvarar ca av
betydelsefull.tjänstesektom Isysselsättningssynpunkt änärUr merrerna.

människor 19871,2 miljoner årvaruproduktionen sysselsattes motca
1990-talet beräknasi tjänstesektom. Undermiljonerdrygt 1,4 resten av

övrigt.näringslivet itjänstesektom något snabbareprivata växa änden
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tjänstesektom 1987Tabell 13.10 Sysselsättningi

sysselsattaAntalBransch
l00-tal

603,3Distributionstjänster
199,3Partihandel

4,23Detalj handel l
89,8hotellRestaurang,

289,1Kommunikationstjänster
2 5,2Samfárdsel l

54,5Post
19,4Teletjänster

335,4Produktionstjänster
72,7Bank
22,4Försäkring
57,3Fastighetsförvaltning
83,0Uppdragsverksamhet l

Övriga 304,7tjänster
43,5Renhållning

118,9Undervisning, vård m.m.
Rekreation, 46,5kultur

95,8Reparationer, personliga tjänster
535,2lTotalt

till LångtidsutredningenKälla: tjänstesektor, bilaga 17industriverk, PrivatStatens
1990.

Antalet sysselsatta inom förväntas stiga till miljonersektorn drygt 1,5
personer.

privata tjänstesektom flertal olikaDen består delbranscher,ettav se
tabell 13.10. finns skillnader tjänstesektorns olikaDet betydande mellan

kapitalintensiva, kunskapsintensivdelar. del andra har andelEn är storen
produktion.

ochför distributions- kommunikationstjänsterInom branschen detär
framför transporttjänster l990-talet.allt kommer växa underattsom

privatbilism kollektivtrafik medföraDyrare och satsningar på beräknas en
expansion införsnabb de åren. Telemarknaden står ocksånärmaste stora

förändringar införs,konsekvens teknik avregleringar ochattsom en av ny
internationalisering. viss expansion förutses.En kan

Bank- och försäkringsbranschen fortsattbedöms genomgå struktur-en
omvandling kapitel tekniskunder l990-talet, 14. Det både utveck-ärse
ling, framväxten fortsatt internationaliseringregelsystem ochav nya en

påverkar denna branschs framtid.som
tjänstesektomDen snabbast växande branschen inom dockär upp-

dragsverksamhet. inomMellan 1980 och 1987 ökade antalet sysselsatta
denna % 1988bransch med 5 året. Uppdragssektom sysselsatte drygtom

fördelade137000 18000 arbetsställen. sektor bestårpå Dennapersoner
företag.således många små snabbast växande delbranschenDenav var

databranschen, andra verksamheter byggkonsulter ochävenmen som
inomoch reklamverksamhet betydande verksamhetsorådenutgörannons-

denna bransch. Uppdragssektom snabbt underväntas expandera även
1990-ta1et, uppskattningsvis %med drygt 5 år.per

drivkrafterna bakom tjänstesektorns utvecklingEn de grundläggandeav
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kunskapsintensiteten i näringslivet. flerden ökade Allt deär sysselsattaav
informationinom industrin arbetar med olika och allt färreslag medav

fysiska hanteringen produktion distributionden och Detrent av av varor.
medförkunskapsbehovet tjänstemän inomväxande dels ökande andelen

industrin, efterfrågan tjänster.dels på produceradestörre lexternten
finns stordriftsfördelartjänsteproduktionen till specialist-leder attsom

företag fram, ofta små dock mycket specialiserade.växer men
Tjänstesektorn betydelsefull för utrikeshandeln. den utri-är Av totala

uppskattas handel med tjänster till 20 % statistikenkeshandeln 25ca -
detta område dock synnerligen bristfällig. Tjänstehandeln visadepå är

tidigare exportöverskott, det har den perio-under l5-årsett senastemen
i underskott. förändring vissaden Denna återspeglar strukturellavänts ett

tjänsteproduktionen.förskjutningar i finns inomExportöverskotten de
traditionella stagnerande svenska tjänstesektorema sjö-såsommen- -
fart.

Tjänstehandelns utveckling under 1990-talet svår prognosticera.är att
delvis vilka förhandlingar-Den kommer bero på resultat de pågåendeatt

för förhandling-den Uruguayrundan, kommer leda till. Måletattna, s.
multilateralt tjänsteområdet.åstadkomma regelverk påär att ettarna

förhandlingarnaResultatet Sveriges relationer till EG kommeromav
för tjänstehandelnsockså betydelse och hela sektorns fortsattaatt stor

utveckling.

Utbildning forskning strategisk13.4 och konkur-en-
rensfaktor

Utvecklingen tilldet moderna samhället har delar byggt på arbets-storaav
kraftens färdighet attityder. Kunskapskapitaletkunskaper, och har under

väsentligt förblivit Sveriges ekonomiska utvecklingår änsenare mer
näringslivet i utsträckning kunskapsin-allt bestårstörreattgenom en av

tensiv tjänsteproduktion. Forskning utbildning bliroch och därmedvaru-
betydelsefulla.allt mer

högteknologiföretag tjänstemän högskoleutbildningl andelen medär
typiska importkonkurrerande20 gånger så andelen iän stor sommer

arbetsintensiva industrier. Förändringar i industristrukturen kan ställa
högskoleutbildad arbetskraft.krav på ökat utbud bl.a.betydande ett av

utbildad arbetskraft förändringar iSamtidigt kan ökat utbud skapaett av
industrins diskussionen kunskapsintensiva industrinsstruktur. I denom

tekniker varitutveckling 1980-talet konstaterades brist harunder påatt en
faktor för vissa utveckling. Utbildningsnivån ihämmande branschers

jämförelsenäringsliv framstår också förhållandevis vidsvenskt lågsom en
imotsvarande branscher konkurrensländerna.med

demografiska utvecklingen utbildningssektornsunderstryker bety-Den
minskar indelse. Under 1990-talet de ungdomskullar träder påsom ar-

Arbetskraften förskjutsbetsmarknaden. därmed allt större andelmot en
arbetskraft kan ökaäldre. Konkurrensen komma ochatt ettom ung

färrebli allt ungdomar vidare högre utbildningresultat kan gåratt mot
Ohlsson och Broomé, 1988.
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varierarnäringslivetprivatainom dethögutbildadeAnvändningen av
utbildningsan-analysomfattandebranscher. lolikamellanmycket aven

tillvisas i bilaga 13delarolikanäringslivetsframför alltinomvändningen
utbil-kategorierolika1990, hur1990 Ohlsson,Långtidsutredningen av

tabell 13.11980-talet,underarbetskraft utvecklatshardad se

tillverkningsin-iinom respektivesektortekniker och ekonomerAndelenTabell 13.11
1977och 1988dustrin

respektive sektorandelar iProcentuella

EkonomerTekniker

1977 198819881977

Kapitalintensiv
7,07,822,522,6produktion

Arbetsintensiv
7,37,713,514,6produktion

Kunskapsintensiv
8,07,134,630,8produktion

Forskningsintensiv
6,36,045,545,0produktion
5,65,31,3produktion 14,0 lSkyddad
7,06,828,226,7Totalt

tillförnyelse, bilaga 13industriellKunskapsbildning förKälla: 1990,Ohlsson
Långtidsutredningen 1990.

inom tillverk-tekniker helaandelen1988 ökade1977 ochårenMellan
teknikerna i°/0. delar% till 28,2 Omfrån 26,7ningsindustrin uppman
utbildnings-högskoleutbildade framstår den högregymnasieutbildade och

grundexamentekniker medtydligare. Andelenindustrinnivån inom ännu
tekniker°/050 medanmedhögskola närmarefrån universitet eller växte

isjönk. Andelen ekonomergymnasieutbildning stort settenbartmed var
intensiteterförändradeåterspeglar delsfler teknikernaoförändrad. alltDe

Högutbil-förskjutningar mellan sektorerna.delsolika sektorerna,inom de
hälften detforskningsintensiva sektorn änför dendade utgör avmerex.

sysselsatta.totala antalet

tillväxtför högreUtbildning

modelldenhjälpmedillustrerasdelvisUtbildningeiFbetydelse kan av
kategorier;i tvåarbetskraften indelades10. denkapitel lianvändessom

mellansammansättningenändraGenomlågutbildade.respektive atthög-
utbildningssyste-uppskattningarvissakategorier kantvå avdessa grova

arbetskraftensutbildning ärökadeffekt attEnroll göras. avmets annan
möj-ochyrkeskategorier, ökarfördelning påkompetens,allmänna oavsett

harkänslighetsanalysproduktivitetsutveckling. En ge-snabbareliggör en
roll.utbildningssystemetspåaspekterdessafångar bådanomförts som

arbetskraftsutbu-totaladethögutbildadefler attalternativet med antasl
frånökarhögutbildadedebasscenariot,i attdetsammadet är mensom
medökaocksåproduktivitetengenomsnittliga antas%.till 19 Den%16

långsammarefår dehögutbildade växerpåtillgångenNär en°/0 år.0,1 per
i bassce-snabbare änstigerlågutbildades lönerdemedanlöneutveckling,
relativasin denipåverkarförskjutning tur13.5. Dennadiagramnariot, se
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Diagram 13.5 löneutveckling då andelenhögutbildadeökar år 2000

Index 1988:100

200Lög- .................................................................................. ..utbildade
150. .......................... HD Hög-

utbildade 150 ........................... ..
140- -------------------------- --

120- ------------------------- --
100---

80----

50--

40 --

20--

0
1988 Bosscenorlo Fler högutbildade

Källa: Finansdepartementet.

kostnadsutvecklingen för de olika sektorerna. Den kunskapsintensiva sek-
får situation,torn och drar därmed till sig arbets-en gynnsammare mer

kraft och kapital samtidigt dess produktion stiger, tabell 13.12.som se
ÅrTotalt ökar näringslivets produktion med °/0.sett 0,2 2000 är BNPca

därmed 18 miljarder kr. istörre 1989 års penningvärde. Det kan jämföras
med tillanslag utbildningsområdetstatens år 1989 miljarder4 kr.som var

Modellberäkningarna resulterar i långsammare löneutveckling fören
högutbildade när deras andel ökar. Resultatet bekräftar den historiska
utvecklingen under decennier i Sverige. Omett den kommerpar att
realiseras under 1990-talet beror dock fler faktorerpå deän beaktas isom
modellen. Bl. kommer den intemationaliseringenökade göraa. att att
arbetskraftsrörligheten blir större. Därmed påverkas utbudet arbets-av
kraft i Sverige svensk lönenivå jämfört med utländsk.av

Om långsammare löneutveckling för högutbildade realiseras kanen man
förvänta efterfrågan på högre utbildning dämpas.att En skarp progressivi-

i skattesystemet skulle elfekt.tet denna finnsHär dilemmaaccentuera ett
bör uppmärksammas. Av samhällsekonomiska skäl detär motiveratsom

på ökad utbildning, motiven i formatt satsa högre efterlönmen om av en
minskarskatt kommer inte högre utbildning efterfrågas i den utsträck-att

ning är önskvärd. effekterDessa mildras skattereformdensom genom som
planeras de bör också uppmärksammas vid utformningennu men av ex.

utbildnings- och studiestödssystemen för l990-talet.
De kalkyler redovisats fångar inte olika sektorers bero-grova som ovan
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Ökad utbildningpå högresatsning13.12Tabell
basscenariotjämfört med20001988tillväxttaktenFörändring procentuelladen -

SysselsättningProduktion

Kapitalintensiv
0,l0,2produktion

Arbetsintensiv
0,00,3produktion

Kunskapsintensiv
0,20,4produktion

-0,lproduktion 0,1Skyddad
0,10,3energiochBostäder
0,10,2tjänsterPrivata

0,00,2totaltNäringslivet

0,00,0Offentlig sektor
0,00,2Totalt

Källa: Finansdepartementet.

högskoleutbildadeutbildningskategorier, t.ex.strategiskavissaende av
1990. DärOhlssonanalys,förfinaddet krävsFörtekniker. semeren

förfaktorbegränsandevaritteknikertillgången på enkonstateras attex.
högteknolo-kunskapsintensiva ochispecielltutvecklingnäringslivets -

1980-talet.underbranschergiska -

utbildningsväsendesvensktReformbehov i

kunskaps-1990-taletutveckling under motnäringslivetssvenska merDet
alltinriktningenliksomtjänsteproduktion, motoch merbaserad varu-

för fömy-viktigblirkunskapsbildningmedförprodukterspecialiserade att
betydelseoch denintemationaliseringenökadenäringslivet. Denelsen av

näringsliv understry-framgångsriktförharförändringsförmågan ettsom
behov.dettaker också

bakgrundovanståendevarit och kommerhar motUtbildningssystemet
föravgörande rollspeladecenniernade attunder närmasteockså en

förhål-förändradetillsigförmågautveckling. Dessekonomins att anpassa
behov.näringslivetstillgodoseförviktigblirlanden att

funktion för bl.a.utbildningssektomsdiskuterarSamtidigt mansom
målenunderstrykanödvändigt attutvecklingen detär attekonomiskaden

näringslivets behov.tillgodosevidareutbildning änär attför ochskola
viktig för såvälvärden äretiskaochintellektuellaförmedlarollDess att

offentliguppgift, såvälutbildningsAllsamhälle. annan,somindivid som
hävdapersonlighetsutveckling,individensenskildeunderlätta denär att

ekonomiska ochdenvilkeninomochvärdengrundläggande ramenge
hanteras.utvecklingen kanteknologiska

grund-utbildningssystemetsochsamhällsutvecklingenbakgrundMot av
1990Långtidsutredningentill22i bilagadiskuterasuppgifterläggande

Någrasekel.inför nästarollutbildningssystemets avfl. l990Andrén, m.
i faktarutanochredovisas nedanutgångspunkterprincipiellabilagans

diskuteras.förslagkonkretasammanfattas del de somaven
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De vidgade behoven utbildning kan inte endast tillgodoses inom denav
offentliga sektorn. offentligaDen utbildningen bör inriktas på grundläg-
gande baskunskaper färdighetsträningoch inte branschspeciñkärsom

tidsbunden.eller Dessutom bör den specialistutbildning förkrävssom
grundforskning inomeller verksamheter drivs i offentlig regi i huvud-som

finansierassak offentligamed medel. Detta nämligenär verksamheter som
inte kan förväntas få samhällsekonomiskt rimlig omfattning.annars en

FÖRUTBILDNINGSREFORMER 2000-TALET

Grundskolan och gymnasieskolans förstatvå år slås tillsamman en
enhetlig 13-årig skola mellan 5 och 17 år. Mjukare övergång mellan
barnomsorg och utbildning.

Årskurserna bör avskaffas och ersättas med modulindelningen som
möjliggör flexibilitetstörre individorienteradoch utbildning meden en
successivt ökade valmöjligheter och specialisering.

Den nuvarande yrkesnomenklaturen kommer bli allt inade-att mer
i framtiden.kvat Utbildningen bör därför läggas breda kom-motupp

petensområden, vård, processindustri eller skogsbruk.ex.

Ökat4. samarbete mellan den ordinarie grundskolan och KOMVUX.
Studierna skall möjliga avbryta på olika nivåer förattvara att senare
återkomma.

Gymnasieskolans sista blirår det första iåret fortsatt utbildningen
vid regional högskola. Högskoleutbildningen bör omfatta tvåen eller
fyra år, beroende på linje.

klarareEn åtskillnad mellan universiteten inklusive fackhögskolor
fasta forskningsresursermed och regionala högskoleenheter bör åstad-

kommas. Universiteten bör koncentreras på grundforskning, forskarut-
bildning och specialistutbildning med nära anknytning till forskarut-
bildningen. i

Regionala högskoleenheter också skall finnas inom universi-som-
tillhandahållaskall övrig högskoleutbildningteten och utveckla spe--

cialkurser i nära samarbete med näringslivet i regionen. Dessa högsko-
leenheter bör samverka med universiteten så högskolans utbildningatt

fåroch lärare forskaranknytning.näraen

Vuxenutbildning och personalutbildning sker idag i många olika
fonner och organiseras olika huvudmän. Samordning formalise-börav

med för olika lokala intressenrepresentanterras genom såsomen grupp
företagens personalutbildningar, KOMVUX, AMU och gymnasiesko-
lan.

Källa: m.fl.Andrén 1990, Utbildning för 2000-talet, bilaga 22 till
Långtidsutredningen 1990.
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förAnsvaret den yrkesinriktade utbildningen den tillämpade forsk-och
ningen i princip ligga utanförbör offentligaden sektorn.

demografiskaDen utvecklingen allt äldre befolk-yrkesverksammot en
ning näringslivetsoch behov kunskapsbildning kommer vidare-ökaattav
utbildningens betydelse. Arbete och utbildning blir därmed allt mer

framtiden.sammanvävda i förändradEn arbetsorganisation och en mer
kundorienterad produktion personalutbildningenställer inför utma-nya
ningar. kommerDet krävas både utbildningar olikabreda på teoretiskaatt
nivåer specifikoch kunskapsuppbyggnad i olika företag förvaltningar.och

framtidensFör klara krav på detta område krävs samordning mellanatt en
olika utbildningsgivare.

Utbildningssektorns finansiering organisationoch bör Framti-över.ses
dens skola utformasmåste så det skapas motiv för lärare, elever ochatt
föräldrar förnya den. Det kan bl. åstadkommas decentrali-att a. genom en
sering så den enskilda fårskolan beslutanderätt utbild-när det gälleratt
ningens utformning. olikanärmare De skolorna kan därigenom utveckla

profil. framtidaDen organisationen finansieringenoch utbild-en egen av
ningssektorn viktigmycket och börär uppmärksammas bakgrundmot av
utbildningens betydelse.

förslag förs fram till Långtidsutredningen 1990 syftarDe i bilagansom
utbildningssektorn funktionsduglig tillalla till och anpassadgöraatt mer

1990-talets bli föremål föroch 2000-talets problem. Tankegångama bör en
fortsatt successivt reformerasdiskussion. Utbildningssektorn kan behöva
för fylla uppgift för näringslivden skall den krävs svenskt skallatt attsom

produktion såväl tjänsterkunna utvecklas kunskapsbaseradmot mer av
internationaliserad miljö.i alltmersom varor en

13.5 Infrastrukturen

Omvandlingen från industri till informations-det svenska samhälletav
och infrastrukturen.kunskapssamhälle ställer krav på Det har också med-
fört i omfatta socialainfrastruktur dag delbegreppet ävenatt av en anses
investeringar utbildning informationsspridning vid sidanochsåsom om
traditionella fysiska infrastrukturinvesteringar i ochbl.a. transportnät

förstå drivkrafterna ekonomiskenergisystem. bakom utvecklingFör äratt
Utbildningssektornsperspektiv.det nödvändigt brett rollanläggaatt ett

därföri tidigare avsnitt. avsnitt skall enbarthar diskuterats I dettaett
kommunikationsområdet.behandlas ochtransport-

Även effekterna infrastruktur kanutbyggd svåra attom av en vara
tillväxt infrastruktu-kvantifiera i produktivitet skallökad ochtermer av

Följer historiska utvecklingen ibetydelse inte underskattas. denmanrens
region framgår vilken infrastrukturensland eller det betydelseett ut-en

industrialiseringveckling för ekonomins struktur och tillväxt. Sverigeshar
infrastrukturenspåverkades till förlopp och karaktär utbyggnad.både av

kommunikationssektom i vid meningTransport- och mycketutgör en
samhällsekonomin. sjundedel den totala Närmare ärstor av var person

fördelninginom Sysselsättningens påsysselsatt någon del denna sektor.av
%visas i diagram 13.6. har också uppskattats 7delbranscher Det att ca av
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Diagram 13.6 Sysselsättningi den utvidgade och kommunikationssektorntransport-
år 1987

Sjöfart
Luftfart

Taxi
Reparationer
Stödtjdnster

Jdmvög
Spörvög

Tele
Byggnads

Post
Handel
Lastbil

Tillverkning
ru I u u 160100 120 14020 40 50 800

sysselsattaTusental

Källa: Snickars, F. 1990, Samhällsekonomins kommunikalionsför-ochtransport-
sörjning, bilaga 16till Lángtidsutredningen 1990.

Diagram 13.7 Antalet och lastbilar och godstransportarbeteperson- resp. person-
1970-1987

Index 1970 1OO

170.Person- ..................................................................- .7 .......... ..
bilar

150. .............................................................. ............ ..Parton--
Itransport

150.. ..4arbeta ......................................................... .................. ..

Lastbilar--

Gods-- - -
transport
arbeta

90 I U I I U I | I 19130 I I 1955 I I 791901970 1975

Källa: Snickars, 1990,F. Samhällsekonomins och kommunikationsför-transport-
sörjning, bilaga 16till Lângtidsutredningen 1990.
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genomsnittsföretag och mellanforproduktionskostnadernade totala ett
tillanvändsinkomsterdisponibla transporter°/0 hushållens15 20och av

stigit underutgifter ocksåharkommunikationstjänster. Dessaoch senare
ochanalysdetaljeradEnfor hushållssektorn.framför transport-alltår, av

Långtidsutredningen 1990,tillbilaga 16ikommunikationssektorn görs
Snickars, 1990.

for ochgodsdelmarknader,i tvådelasTransportmarknaden kan enupp
sammanfattande påmåttTransportarbetet ärfor ettpersontransporter.en

såvälpåverkas sträc-Detomfattningen gods- och persontransporter. avav
har1980-talen1970- ochUndervolymkan den transporteras.somsom

eller medgodstransponarbetet,vuxit snabbare änpersontransportarbetet
fjärdedelarforPersonbilarnadiagram 13.7. tre50 %,närmare svarar case

Ökningen iåterspeglasipersontransportarbetet. persontransporternaav
personbilar.i antaletuppgångnågot störret.o. m.en

lastbil. Antaletmedskergodstransportertredjedel allaUngefär aven
eller med närmare1980-talen1970- ochundersnabbtlastbilar ökathar

godstransport-betydligt snabbare änökningen1980-talet70 %. Under var
tillväxt.arbetets

varit ikommunikationssektorn harochinomInvesteringarna transport-
vissamed sväng-dock25 åren,destabila i reala senastetermersettstort

1980-undersjönk de1970-talet13.8. slutetdiagram Iningar, menavse
medfördevilketåterhämtning,viss attsidanå andratalet skedde en

i slutet påungefär lika höginivå dag ärinfrastrukturinvesteringarnas som
1960-talet.

och kommunikat nssektorn 1963-1988Investeringar i13.8Diagram transport-

Miljorder kr El Anläggningar
1980 års priser

I Maskiner15 ..................................................................

14. .............. .. ........................ ....

12-w

10-

a.

1983 1983 19881988 1973 1978

Källa; kommunikationsför-Snickars, 1990, SamhällsekonominsF. ochtranspon-
Långtidsutredningenbilaga 16till 1990.sörjnmg,
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Diagram 13.9 Investeringar i anläggningarinom olika delar ochkommu-transport-av
nikationssektorn 1963 1988-

Miljarder kr
1980 års priser

El Post och
tale

Väg

Flygplats

I Hamn

I spårväg
och buss

I Järnväg

1963 1968 1973 1978 1983 1988

Källa: Snickars, kommunikationsför-1990,F. samhällsekonomins ochtransport-
sörjning, bilaga 16till Långtidsutredningen 1990.

Det har dock skett omfördelning investeringarna. Telekommuni-en av
kationsinvesteringarna ihar fördubblats, investeringarmedan istort sett

och sjunkit drastiskt,vägar diagram 13.9. kanDetgator värt attse vara
privata investeringarnade omfattaräven de statliga afársver-notera att

investeringar.kens

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

1963-1988 1988 1989-2000

Hög Låg

Järnväg 1,38 1,75 4,08 2,6
Spårväg 0,56 0,32 0,68 0,5

6,20Väg 4,09 6,29 2,3
sjöfartHamn och 0,54 0,12 0,34 0,3

Flyg 0,45 0,681,14 1,5
Post 16 0,58 0,51 0,9
Tele 2,40 2,96 3,40 4,1
Totalt 11,69 10,96 15,98 12,2

Källa: Snickars, 1990, SamhällsekonominsF. och kommunikationsför-transport-
sörjning. bilaga till16 Långtidsutredningen 1990.
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iinvesteringarbedömningutredningenssammanfattastabell 13. 3l l av
lågalternativ för 1990-talet.i ochanläggningar hög-ochbyggnader ettett

affársverkolikagjortsbedömningarfråni första hand deutgårDe som av
framskriv-LågalternativetSnickars, 1990. ärsektormyndigheteroch en

där-högalternativetför 10 åren. Idening trenden senaste summerasav
sektormyndigheternasi olikaidag finns med deprojektdeallaemot som

kortfattat i detredovisasför 1990-talet. Dessaalfársverkens planeroch
följande.

konstateradesmiljöproblem. Därtrafikensdiskuterades attkapitel 12l
miljömålen underförtillräcklig, klarainteförutsättning, än attomen
kollektivtrafik.i Eninvesteringarbetydandedet1990-talet är görsatt

närings-trafiken angelägenocksåjärnvägsbundna ärdenutbyggnad avav
byggdesjärnvägsnätetsvenskanuvaranderegionala skäl. Detpolitiska och
närings-bebyggelse ochi samhälle medför 100 sedanår ett annanenca

struktur dagens.än
till drygtjärnvägsinvesteringarförplaneroch banverketsSJ:s summerar

siffrorl990-talet. I dessahögalternativet underiårmiljarder kr.4 per
till Oslo. Mälar- ochfrån Göteborgoch sträckanVästkustbananbl.ryms a.

investeringarolikaOstkustbananGötalandsbanan,Svealandsbanan, samt
snabbtågsförbindelser mellan deblirstockholmsregionen. Dessutomi

iinvesteringsnivånblirsatsningarmöjliga. dessaMedstädernastörsta
varit idenhöggånger så1990-talet änjärnvägar under tre sommer

25 åren.genomsnitt under de senaste
under detiinvesteringarna vägnätetutnyttjande harökatTrots ett

olika projektgenomgångförhållandevis låga. Envaritdecennietsenaste av
investe-till bedömningenframutredning ledersig attbefinner undersom

miljarder kr.6till drygtuppgåhögalternativet kommai kanringarna att
detinvesteringsnivån 1988 ärJämfört medl990-talet.underår enper
till densamtidigt endast återgång%, innebär40 detökning med enmenca

1960-talet.rådde påinvesteringsnivâ som
kommunikationssek-ochinomövriga delsektorernade transport-Av

inom tele-investeringarnafinns uppgångvisar planerdetorn avensom
intemationaliseringenväxandedatoranvändningen,ökadeområdet. Den

efterfrågan stigitmedförttjänsteproduktion harökande andelen attoch
1970-talet. Underslutet påinvesteringar sedani ökaderesulteratoch

investeringaruppskattasfortsätta. Totalttrendberäknas denna1990-talet
högalternativet.imiljarder kr. årtill 3,4telekommunikationssektorni per

underkommunikationssektomiinvesteringarnaTotalt sett summerar
130högalternativet till drygtochimiljarder kr.till 1701990-ta1et drygt

lågalternativet.imiljarder kr. -
kommunikationsområdetochinomlnvesteringsbehoven transport- re-

olika aspekter kanfinansieras. Tvåskall kunnafrågan hur de varaser
frågan hurgälleri sammanhang. Denlyfta fram dettavärda att ena

privataavgifter medellerstatsbudgeten,finansieras; viainvesteringarna
detsamhällsekonomisktvilketaspekten rör utrymmemedel. Den andra

högalternativetomfattninginfrastrukturinvesteringar denfinns för somav
redovisar.

investeringsutveckling inomantagitsbasscenariot i kapitel 10 harI en
historiska trenden, alltsåi nivå med denkommunikationssektom ärsom
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Ökadelågaltemativet i tabell 13.13. satsningar inom detta område i enlig-
het med planer utarbetats skulle innebära ytterligare 40 miljardersom nu

ikr. investeringar under 1990-talet. En sådan satsning medför ökadatt en
andel ekonomins överförasmåste till investeringsvaruproduce-av resurser
rande sektorer tilloch byggnadssektorn. förUtrymmet konsumtion blir
mindre. lnfrastrukturinvesteringar på 4 miljarder kr. år under 1990-ca per
talet sänker exempelvis för privat konsumtion °/0med 0,1 år.utrymmet per

siktPå längre kan dock räkna tillväxtenmed kommer tillökaatt attman
följd förbättrad infrastruktur.av en

infrastrukturEn väl utbyggd minskar kostnaderna för såväl privat som
offentlig verksamhet. Dessa kostnadseffekter kan tydligt mätbara. Påvara

sikt får infrastrukturenlängre också vidare betydelse den kanatten genom
förutsättning för ekonomisk verksamhet skallatt typervara en nya av

kunna uppstå. Denna kollektiva fungerandeväl infrastrukturnytta som en
medför betydligt svårareär mäta.att

infrastrukturinvesteringEn får ofta positiva effekter för andraexterna
den genomfört investeringen.än innebärDet prissignalerdeattsom som

friuppstår på marknad och motiv för investeringar inte tillräckli-ären ger
för samhällsekonomiskt investeringsnivåönskvärd skallatt nås. Detga en

denna bakgrund investeringarär i infrastruktur tillmot övervägandesom
finansieratsdel har med skattemedel och politiska beslut istyrts genom

Sverige liksom i länder.andra
offentligaI takt med de ñnansema blivit alltmer ansträngda ochatt att

skattetrycket stigithar har det blivit allt finansierasvårare infrastruk-att
turinvesteringar. Det gäller kommunalasåväl statliga investeringar.som
Olika alternativa fmansieringslösningar därförhar diskuterats under de

åren. Det viktigt olikade finansierings-är och styrmodellersenaste att som
leder till samhällsekonomiskt motiverade infrastruktur-utarbetas att

projekt till SOUkan komma stånd. 1989: 112.

13.6 Regionala aspekter

Den regionala utvecklingen i Sverige påverkas många olika faktorer.av
viktigasteDen tvekan dockär strukturomvandlingen i näringslivet.utan

förändradeDet branschmönstret år 2000 kommer medföraatt en annan
Ävenregional struktur dagens.än på nivåaggregerad kan konsta-om man

hur mycket viss bransch skall expandera eller kommertera krympaatten
därifrån fastställaär det svårt de regionala konsekvenserna. Tillväxt-att

förutsättningarna varierar mellan regioner bl. till följd olika tillgånga. av
på arbetskraft med olika utbildning infrastrukturens omfattning ochsamt
struktur. Arbetsställenas lönsamhet varierar också kraftigt inom samma
bransch. Från det historiska mönstret kan ändå vissa slutsatser dras om

troligaden utvecklingen under 1990-talet. Olika aspekter på den regionala
utvecklingen diskuteras i bilagorna l2 tilloch 18 Långtidsutredningen
1990 Expertgruppen för forskning regional utveckling, 1989 och Sta-om

industriverk, 1990a.tens
Under 1980-talet förändringarnahar i den regionala utvecklingen från

1960- l970-talen fortsatt,och iän lugnare takt. Koncentrationenom en av
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början 1970-taletfortsatt.har lStorstockholmbefolkning tillSveriges av
andelenlän. Denbefolkning i Stockholmstotala18 °/0 landetsbodde avca

Sverige haderegioner iprocentenhet. l deungefärvuxit medhar ensomen
fort-befolkningsminskningen1970-talet harbefolkning underminskande

Norrland.och nedreBergslagensärskilt gäller det1980-talet,undersatt
betydande. Ettregionerna ocksåärskillnaderna mellanekonomiskaDe

inkomsten itotalaandel denberäkna hurfånga dessa ärsätt storatt avatt
varjevisas13.10 hurdiagrambefolkning erhåller. lregionslandet som en

varit iinfrastrukturinvesteringar harinkomst ochandelläns genom-av
befolkningsan-till länetsi förhållande1988perioden 1973snitt under -

befolkningsandel.betydligt dessligger överinkomstandelStockholmsdel.
har1973, årensjunkit sedan deandelTrendmässigt har denna senaste

Göteborgs-endastövriga regioner detärviss ökning Avägtdock rum.en
andellänetsstörre äninkomstandel ärharoch Bohus län avsomensom

början 1980-talet dåskift i påinträffadebefolkningen. Malmöhus länl ett
övriga regio-inkomstandelen. Förbefolkningsandel blev större änlänets

detskillnadinkomstandelen. Störst ärbefolkningsandelen större änärner
Sydsverige.i Småland och

i infra-investeringarvaritregionalpolitiken hariinstrumentcentraltEtt
1970-talet,strukturomvandlingen undergenomgripandestruktur. Den

framtvingadei slogsbasindustriema mångamedförde ut,orterattsom
utveckling. Genomekonomiskstimuleraför attlångsiktiga åtgärder att

förutsättningarvarit skapaavsiktenhari infrastrukturinvestera att nya
sysselsättning.näringsliv ochutvecklinglångsiktigtför avgynnsamen

infrastrukturinvesteringar iochbefolkning, inkomster13.10Diagram Andelen re-
spektive län
Index befolkningandel: 100
2507 ............................................................................... ..

II

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

Lünsbokstov

för 1973- 1988.genomsnitt årenVarje läns värde utgörAnm. ett
kommunikationsför-Källa: Samhällsekonomins ochSnickars, F. 1990, transport-

sörjning, bilaga till Långtidsutredningen 1990.16
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Diagram 13.11 Andelen industrisysselsattai olika län år 1985
Procent
40 . ............................................................................... ..

30- ----------- -- ......................... n; ........ .. ................ ..

Medeltol
" för riket---- --

QCDEFGHIKLMNOPRSTUWXYZAB
CD

Lönsbokstov
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1985.

Fördelningen infrastrukturinvesteringar skiftar inkomsternaänav mer
mellan länen, diagram 13.11.se
Stora investeringar i infrastruktur har gjorts i Norrland. Det kan dock vara
värt konstatera infrastrukturinvesteringamaatt förskjutitsatt har under
1980-talet från Norrland till nedre Norrland. Bergslagen har ocksånorra

förhållandevis hög andel. Den i slutet 1970- och börjansteg 1980-en av av
talet industrikrisennär allvarligast. deAv storstadsregionernatrevar som

framfördetär allt Stockholm har mycket hög andel de totalasom en av
investeringarna i infrastruktur. Stockholmsregionens höga andel fram-är
för allt resultatet omfattande investeringar i telekommunikationsan-av
läggningar.

Näringslivets regionala fördelning viktig vidär bedömning denen av
regionala utvecklingen under l990-talet. diagramI 13.1 visas industrisys-l
selsättningens länsvisa fördelning 1985. sydöstraI Sverige, Bergslagen och
Västernorrland industrisysselsättningenär mycket hög, vilket gör dessa
landsändar relativt känsliga vid snabb strukturomvandling indu-en av
strin.

offentligaDen sektorn betydelse för sysselsättningen har ökat mycket
kraftigt börjansedan på l970-talet. Tillväxten i offentlig sysselsättning har
varit likartad i olikade länen, diagram 13.12. Den snabba tillväxten ise
offentlig sektor har således bidragit till skapa jämnare sysselsätt-att en
ningsutveckling i landets olika regioner.

Basscenariots utveckling med relativt snabb tillväxt i näringslivet ochen
jämfört med 1970- och l980-talen, förhållandevis långsam utvecklingen,
offentlig konsumtion innebär risk för de regionala spänningamaav atten

kan komma under l990-talet.växaatt
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år 1985Diagram 13.12 olfentlig sektorAndelen sysselsattainom

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

lMedeltuli
för riket-

C D
Lünsbokstov

Källa: bostadsräkningenFolk- och 1985.

regioner bli under det kommandeVilka kan då tänkas mest utsatta
fördel-regionaladecenniet Genom det starka antagandet dengöra attatt

jämförtindustribranschema oförändrad år 2000 medningen olikade ärav
effekterna 1990-taletsmöjligt branschvisa1987 det belysa deår är att av

industriutveckling, tabell 13.14.se

Tabell 13.14 ndustrisysselsättningens fördelning på olika regioner år 1987 åroch
2000

Region 20001987 Verkstads- Kunskaps-
industri intensiv

industriexkl.
varv

riket 100 94Hela ll2111
Östsverige 100 101 114 116
Sydöstsverige 100 94 121 115
Sydsverige 100 89 114 112
Västsverige 100 93 108 108
Mellansverige 100 93 10 11 11

Sverige 100Norra 93 120115
Storstadskommuner 100 100 13 1091
Regioncentra 100 95 112 16l

industrikommunerStora 100 97 111 111
Små industrikommuner 100 89 109 112
Semiperifera kommuner 100 93 112 171
Perifera 100 92 118kommuner 117
Bergslagen 100 89 109 105
SydöstraSverige 100 95 112 112

Källa: Finansdepartementet.
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Den industrisysselsättningentotala beräknas sjunka %med 6 mellan år
1987 och år 2000. De regionala beräkningsexemplen tyder på industri-att
sysselsättningen i de östra delarna landet ökar %med l medan industri-av
sysselsättningen i Norrland sjunker med %.7 Det tillväxtär inom den
kunskapsintensiva industrin medför dessa båda regioner bedömsattsom

förhållandevis utveckling. Sydsverigeen och Bergslagen ris-gynnsam
kerar enligt beräkningarna den sämsta sysselsättningsutvecklingenatt
fram till år 2000. Den höga koncentrationen arbetsintensiva industri-av
branscher respektive järn- stålindustrioch skapar den oförmånliga utveck-
lingen. Industrisysselsättningen i Bergslagen beräknas sjunka 11°/0med
under l990-talet.

Ett sätt sig frågannärmaannat att hur det regionala imönstretom
framtiden utvecklas är dela in landet efteratt förefallerDå detorttyp. som

l990-talet skulle medföra ökad befolkningskoncentration.om Stor-en
stadskommunerna och olika regioncentra får alla i detta räkneexempel en
sysselsättningstillväxt är snabbare iän riket helhet. Hårdastsom som
förefaller de små industriorterna kunna komma drabbas.att

13.7 Sammanfattning och slutsatser

Det näringslivetsvenska har genomgått snabb strukturomvandlingen
efterkrigstiden.under Bedömningar utvecklingen till 2000år pekar påav

omvandlingen kommer fortsätta oförminskadmedatt styrka.att Mönstret
kommer förändrasdock något. De kapitalintensiva industribranscher-att

bedöms långsammareväxa under 1990-talet, vilket sammanhängerna
bl.a. stigandemed elpriser och ökade miljökrav. Den kunskapsintensiva
industrin blir i stället den snabbast industrisektornväxande i Sverige.
Även tjänstesektorn bedöms komma snabbt.växaatt

näringslivsstrukturDen framväxer under l990-talet ställer krav påsom
näringspolitiken. Den bör generell och underlätta ekono-naturvara av
mins funktionssätt. Erfarenheterna politik inriktad på plockaattav en
fram framtida vinnare på de internationella marknaderna inte goda.är
Såväl satsningar utbildningssystemetpå traditionella investering-som mer

i och kommunikationer kommer däremottransport- väsentligaattar vara
för den utveckling skisserats skall kunnaatt ägasom rum.

Utbildningssektorn viktig faktorär vid omstruktureringen moten mer
kunskapsbaserad produktion såväl tjänster Utbildnings-av som varor.
nivån i svenskt näringsliv vid internationellär jämförelse inte påfallan-en
de hög. höjaAtt den allmänna kompetensen är grundläggande uppgiften
för offentligadet utbildningssystemet. Det kan behöva föröver attses
utbildningssektorn skall blikunna flexibel och bättre nä-motsvaramer
ringslivets behov under l990-talet.

Under de decennierna investeringarhar i vissasenaste kommu-typer av
Ökadenikationssystem och sjunkit, på vägsidan.stagnerat t.o.m. t.ex.

offentliga investeringar på kommunikationsområdet behövs under 1990-
förtalet både stimulera näringslivet och miljöpolitiskaatt skäl. Investe-av

ringar bör igöras såväl järnvägarvägar och i telekommunikationsan-som
läggningar.
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nödvändig under detkommaregionalpolitik kan ocksåEn aktiv att vara
spänningarna kan kommadecenniet eftersom de regionalakommande att

medföra Bergs-näringslivet riskerarStrukturomvandlingenöka. attattav
mindreregion. kanblir Dessutoml990-taletlagen underäven utsatten

ispridda olika håll landet,näringsliv, påensidigtindustriorter med ett
sysselsättningsproblem.komma drabbasatt av
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finansiella14 systemetDet

Inledning14.1

undersnabb taktiavregleratsSverigei harfinansiella enDet systemet
förändratsharfinansiella sektorndenmedförtharDettal980-talet. att

för ekono-denfår konsekvenserutvecklingkraftigt. dennaAttvuxitoch
Föränd-kapitelframgårpenningpolitiken,särskiltpolitiken,miska av

1980-taletundertillväxtsnabbaoch dessfinansiella sektorni denringarna
1990.Långtidsutredningenkapitel isärskiltmotiverar ett

ekonomin.irollmarknadernasfinansielladiskuteras deavsnitt 14.2I
branschensbeskrivning ut-empiriskavsnitt 14.3iföljerDärefter aven
frågeställningarantaldiskussioninnehåller ettAvsnitt 14.4veckling. aven

problemTill demarknaderna.finansiellasvenskaför somvikt deav
förändringar ieffekternabetydelse,EG-integrationensbehandlas hör av

informa-marknadsformer ochbranschglidnings.k. samtägarstrukturen,
avsnitt 14.5.ikapitletsammanfattasSlutligentionssystem.

grunddragfinansiella systemets14.2 Det

funktionerSamhällsekonomiska

finansiellasvenska systemetdetdecennierna har genom-Under de senaste
förändring-möjliggjortsharomvandling. Dennabetydande genomgått en

inom sektorn.verksamhetenreglerandralagstiftningen och styri somar
helttagits ochbonregleringarrad1980-talet harunder nyaFramförallt en

starktfrånutvecklatsharFinanssektorn attfram.vuxit varamarknader
studie detVidmarknadsstyrd.huvudsakitill avreglerad enatt vara

tillsärskilt hänsynnödvändigtdärför taattdetärfinansiella systemet
utveckling.regelverkets

samhällseko-fått störrefinansielladet1980-talet har systemetUnder en
snab-ökatharskuldernaochtillgångarnafinansiellabetydelse, denomisk

egenskapervilkaanalyseraockså skälfinns detDärmed attBNP.bare än
Samlingsbeteckningenha.börfinansiellafunktioner det systemetoch som

fi-inbegriper allafinanssektorn typersystemet" ellerfinansiella avdet
värdepap-medhandelförsäkringstjänster,bank-ochverksamhet;nansiell

per osv.
Finan-finansiellaförurskiljas det systemet.huvudfunktioner kanNågra

överföringarbetalningssyfte. Monetäraibehövstransaktionersiella rent
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från till måste kunna skeagent säkert effektivt.ochen Det ären annan
inom finansielladet betalningssystemetsystemet handhas.som

finansiellaDet tidpunkternagör också försystemet inkomster utgif-och
oberoende varandra. Omter någon villigär betala förmer av att att

använda i förtid går det betalt för senareläggaatt konsum-resurser att
tion, dvs. erhålla ränta på sparande.att En finansielladet systemetsav
huvuduppgifter är kanalisera från de finansiellaatt har över-resurser som
skott till finansiellade har underskott.som

l och med tillgångar och skulderatt skapas uppkommer också risker; ett
hus kan brinna, låntagare kan igå konkurs Finanssektorn erbjuderen etc.
möjligheter sprida och prissätta dessa risker.att

Inom finansielladet bestäms ocksåsystemet priserna finansiellapå
tillgångar, vad aktie eller obligationt.ex. är värd. Det innebären att
resursallokeringen i den reala ekonomin till del beror de värderingaren av

inomgörs finanssektorn.som
Olika sparande, positivt elleragenters negativt, skapar således utbudett

och efterfrågan finansiellapå instrument. finansiellaDeten ärsystemet
dels jämnarett transportsystem, över- och underskottutsom av pengar,

informationssystemdels där pris,ett avkastning riskoch för tillgången
bestäms i relation till andra tillgångar.

finansiellaDet omfattning ochsystemets storlek efterfrågan påstyrs av
de tjänsten har nämnts Samhällsekonomins och lagstift-som ovan.
ningens karaktär i övrigt bestämmer det finansiella direktasystemets
utformning, vilken utlåningt.ex. vanligasttyp är eller ökar iav som
omfattning.

Kapital finansiellaoch tjänster används i eller form i flestadeen annan
verksamheter i samhället. Fungerar det finansiella dåligt ledersystemet
det till samhällsekonomiska förluster i ekonomin. Omresten det dyrtärav

låna blir kapitalkrävandeatt produktion mindre flexibel och svårareex.
till stånd. Samtidigt förefalleratt den reala ekonomin inte kräva ett

finansiellt Det haravancerat framhållitssystem. både Japan ochattex.
Förbundsrepubliken Tyskland, två efterkrigstidens framgångsrikamestav
ekonomier, haft förhållandevis osofistikerade finansmarknader.

fnansiellaDe marknadernas särdrag

En viktig principiell skillnad mellan de finansiella marknaderna och varu-
tjänstemarknadernaoch Ävenfinansiellaär tillgångar inte förbrukas.att

långsiktigt varaktig tillgång förbrukashus tiden.meden En finan-ettsom
siell tillgång har ingen erbjuda just sinän egenskapnytta attannan som
tillgång. Den värde i väntan pårepresenterar bytasett någotatt mot som
kan konsumeras. Detta fungerandegör andrahandsmarknaderatt är myc-
ket viktiga. erbjudaAtt likviditet är de finansiella marknadernasen av
samhällsekonomiska huvuduppgifter. Om det omedelbart går köpa ochatt
sälja finansiell tillgång till låg kostnad betecknas marknaden fören en
denna tillgång likvid. Det möjligtär då snabbt göra önskadesom att
omplaceringar, vilket minskar riskerna. Höga transaktionskostnader gör
byten mellan olika placeringar dyrare och leder därför till likviditet.sämre

Transaktionskostnaderna inom finansielladet jämförelsevisärsystemet
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fysiska hinder,äninformationskostnader,främstlåga. Det är somsnarare
ofta godafinansiella tillgångarärfinansiell handel. Dessutombegränsar

flexibladärför änFinansmarknaderna ärför varandra.substitut ex.mer
påkapitalflöden kan uppståStoraindustriprodukter.formarknaderna

till Entillgångfrånsitt kapitalflyttartid då placerarekort en annan.en
finansielltransaktionskostnaderna ärde låga attytterligare konsekvens av

verksamheter.många andrainternationaliseras lättare änverksamhet kan
centraladeärslutligen räntan,omständighetspeciell är ettEn att som av

ekonomiskt-politisktviktigtfinansiella ärpriserna inom det systemet, ett
lagstiftning, störsaktivt påverkar räntan,Ommedel. staten genomex.

kreditmarknaden.prisbildningen på

betydelseverketsRegel

skiljameningsfulltdetbetydelse ärregelverkets attbehandlarNär man
säkerställasyftar tillderegleringar, dels atttvåmellan entyper somav

intemotiveffektivitet, dels deochfunktionssättenskild marknads vars
påverkarändåmarknadenaktuellamed dennågot görahar att sommen

anti-kartellagar, medanreglerförsta ärpå denexempeldenna. Ett typen av
placerings-ränteregleringar ochexemplifieras med dekanandraden typen
bostadsso-motiveradesbl.a.Sverige ochfanns itidigareregler avsomsom

ciala skäl.
för finansielladetregelverketsyftar systemetdet allmännahuvudsakl

överföras undertillgångar kanolikatilläganderättentill attatt garantera
främja utbyte.risker ochminskaskallförhållanden. Detsäkra parternas
mål dessutomregelsystemetseffektivitetssynpunkt bordeekonomiskFrån

tillfredsstäl-informationsspridning ärochtill konkurrensbidra attattvara
lande.

i dettraditionellthar ägnatutvecklade länderflestaLagstiftarna i de
fi-Anledningen detäruppmärksamhet.särskild attfinansiella systemet

samhällsekonomin. Dettasärställning inomhanansiella systemet anses en
urskiljas:till detta kanorsakerNågrasärskilt bankerna.gäller

"sparuppsamlarebetalningsformedlare,funktionenGenom som-
uppgift vad gällercentralfinansielladetoch utlånare har systemet en

investeringar.ochekonomiskt utbyte
för branscher.viktigare andraänoch säkerhetFörtroende varaanses-

industrifö-återverkningarfår änstörre ettfallissemang t.ex.banksEn om
ochförutom kundbanken,påberor atti konkurs. Detgår att vararetag

lagerforvaltarenegativpositiv ellerfungerarocksåleverantör, avsom
pengar.

inlånade medelmindre delbara hållabehöverBankerna somaven-
ledabankkonkurs kanDetta görbanken lånakan attut.resten enreserver,

kedjereaktion.kraftigtill en
politiken.ekonomiskaför denkanalfinansiella ärDet systemet en-

prisbildningenutsträckning påiinverkarreglerandraSkatter och stor
finansielltoch medfinansiella Iinom det attoch strukturen systemet.

hind-starkare påfinansiellalättrörligt detkapital kan systemetär reagera
svåraredärmedoch kanbranscherandraregleringar mångaänrande vara

1980-1970- ochtillväxt underfinansbolagensexempel ärEttatt styra.
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talen, då bankernas kreditgivning starkt reglerad. Olika skattebelast-var
ningar finansiellapå tillgångar påverkar också snabbt utbud efterfrå-och

till de lågbeskattade tillgångamas fördel. Utformningen skattesyste-gan av
får därför betydande inverkanmet på allokeringen kapital i samhäl-en av

let. Ett exempel på detta förändringardeär skett på penning- ochsom
obligationsmarknaden sedan omsättningen skattebelades i januari 1989.

14.3 Utvecklingen under 1970- och 1980-talen

Regleringarna överges

efterkrigstidenUnder framoch 1970-talet det finansiel-svenskat.o.m. var
starkt reglerat. Lagstiftningen bankerna och bostadsinstitu-systemet gav

särställning. Huvuddelen verksamheten bestod traditionellten en av av
kreditgivning.

mitten 1960-taletFrån till mitten l970-talet genomfördes detav av s.
miljonprogrammet, miljon bostäder skulle byggas under tio år. Dettaen
innebar betydande samhällsekonomisk ansträngning. Banker för-ochen
säkringsbolag ålades hålla mängder lågavkastande bostadsobliga-att stora
tioner. Det blev därmed möjligt begränsa hushållens bostadskostnader.att

mittenFrån l970-talet till mitten 1980-talet ökade statens netto-av av
upplåningsbehov kraftigt de växande budgetunderskotten. Tillp.g. a. en
början ilöstes detta huvudsak med metod föranvändessamma som
bostadsfmansieringen, dvs. krav på banker försäkringsbolagoch köpaatt
obligationer. detta kompenseradeFör sig bankerna hålla lågaattgenom
inlåningsräntoma. Det hämmade sparande och uppmuntrade lån. Efter-
frågan krediter blevpå utbudet.större än

försäkringsbolagensBankerna och uppgift fördela kapital försvåra-att
des innehavende obligationer. effektEn blev alltstora störreattav av en
kreditgivning vid sidan det regleradeväxte lnstitutioner-systemet.upp av

blev också allt känsligare för prisfluktuationer obligationerpå i taktna
med det ökade innehavet. Inte heller kunde riskerna spridas övrigabland
aktörer.

internationellaDe finansmarknaderna samtidigtväxte snabbt. Att av-
Sverige frånskärma denna utveckling tedde sig allt svårare. Regleringar-

negativa återverkningar på samhällsekonomin blev gradvisrestennas av
tydligare effekteroch deras styrande i takt med aktörerna lärdeavtog att
sig kringgå dem. Detta ledde till den avreglering stegvis genomfördessom

l980-talet.under
En betydande produktutveckling kommit till efterhar stånd avreglering-

bl. import idéer från utlandet. Den spektakuläramesten a. genom av
förändringen framväxten penning- obligationsmarknad.och Denvar av en
innebar bl. statsmakterna avstod sitt lagstiftande inflytandeatt övera.
kreditemas pris och kvantitet. Samtidigt emellertiduppstod kre-ett nytt
ditpolitiskt styrmedel; köpa säljaeller räntebärande värdepap-attgenom

marknaden Riksbankenpå kan räntenivånpåverka och tillgången påper
i kreditsystemet.pengar
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Diagram 14.1 Lönesummor och arbetade timmar i bank- ñrsäkringssektornoch
1970 1988-
Procent samtliga produktionssektorerav
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z
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Anm.: Avser samtliga produktionssektorers lönesummor och arbetadeprocent av
timmar for SNR 81 och 82.
Källa: Statistiska centralbyrån.

krävdeExpansionen Ökade resurser
Finanssektorns ökade betydelse i samhällsekonomin kan åskådliggöras

insatsenmed arbetskraft i sektorn, diagram 14.1. I bank- försäk-ochav se
ringssektorema ökade antal arbetade timmar med 34% respektive 16%
mellan 1970 och 1987. Den kraftigaste ökningen skedde under senare
halvan 1980-talet.av

Finanssektorns andel den totala lönesumman har ökat ännuav mer.
Sedan 1970 har den nominella lönesumman inom försäkringssektorn sex-
faldigats medan den inom banksektorn har ökat åtta och halv gånger.en
Anpassningsperioden efter avregleringen förefaller inneburitha högre

Överskottetvinster än normalt. har dels visat sig i form vinst-högav en
nivå i finansiellade företagen, dels lett till snabbare löneökningar och
högre sysselsättning iän andra sektorer. Diagram 14.1 visar dämpningen

expansionen under 1988. Denna har allt döma fortsatt underav attav
1989.

Beräkningar finanssektorns produktivitet är osäkra. Särskilt gällerav
detta för bankerna, därförbl.a. produktionsvärdet består intäkter iatt av
form räntenetto och avgifter. Då varierarräntenettot med räntenivånav
blir bankernas produktionsvärde till del bestämt faktor utanförstor av en
deras kontroll. Vidare torde räntenettot krympa när konkurrensen blir
hårdare, vilket resulterar i lägre produktivitet.uppmätt finnsDet helleren
ingen vedertagen förmetod deflatera Tillräntenettot. detta kommeratt de

l l 10-0264
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produktivitetsberäkningarallmänna problemen med inom tjänsteproduk-
tion, till kvalitetsförbättringar. nationalräkenska-med hänsyn latt taex.

förproduktivitetsökningstakten försäkringsbranschenär bank- ochperna
till 2%. finanssektornsschablonmässigt Med tanke kraftigtpåsattna

användning teknik troligtökade och metoder det arbets-är attav ny nya
kraftens produktivitet 1980-talet.har ökat under Detta dock svårtärmer

hjälp tillgänglig statistik.belägga medatt av

Ökade det finansiellakrav på systemet

till finansbranschens starka expansion 1970-En huvudorsak under och
i omfördelades kraftigt.l980-talen sparandet samhället Detta ställ-attvar

finanssektoms förmåga förmedla kapital.ökade krav på Stockarnade att
Årtillgångar uppgickskulder och 1970 de sammanlagda skulder-växte.av

for offentliga företagen till 140%den sektorn, hushållen och drygtna av
skuldsättning följande 10-BNP. Statens ökade under de 15 åren motsva-

inte neddragning privatarades någon den sektorns skuldstock ochav av
1988 uppgick sammanlagda skulderna till 215% tydligde BNP. Enav

inträffadeökning mellan 1985 och 1986 avregleringen kreditmark-då av
gjorde möjligt för företag kraftigt sindet hushåll öka upplå-naden och att

ning.
Diagram visar bostadsinstitutens14.2 och sammanlagdaatt statens

35%inhemska obligationsskuld uppgick till 1970.utestående BNPav
från mittenObligationsstocken ökade 1970-talet växandestatenspga.av

obligationsskuldutestående samt sta-bostadsinstitutensStatens och14.2Diagram
utlandsskuldtens

BNPProcent av

45 -

40-

35-
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centralbyrån.Källor: StatistiskaRiksbanken och
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upplåning. Under början 1980-talet dämpade sin upplåningstatenav
medan bostadsinstituten ökade sin och 1988 deras sammanlagda obli-var
gationsskuld 70%drygt BNP, vilket motsvarade drygt 795 miljarder kr.av
Statens utlandsskuld ökade från försumbar nivå förstaunder hälftenen av
1970-talet till 15%närmare BNP 1985. Från 1983 upphörde statensav
obligationsskuld, mätt andel BNP, växa och mellan 1986 ochattsom av
1987 sjönk den beloppsmässigt.även Mellan l""7 och 1988 denvar
beloppsmässiga ökningen obetydlig. innebarDetta förstörre utrymme
andra låntagare kreditmarknaden.på

Bostadsinstitutens obligationsskuld varit stabilhar andel BNPen av
perioden. ändrades kredit-under nästan hela Detta mönster attgenom

frånmarknadens regelverk omvandlades mitten 1980-talet. Från ochav
utlåningsbegränsningarna for bostadsin-med november 1985 upphävdes

stitut, banker linansbolag. Tillsammans med lättad emissionskon-och en
troll gjorde bostadsinstituten kunde expandera både upplåning ochdet att

Ökningenutlåning, obligationsskulden uppgick tilltabelläven 14.1.se av
70 miljarder vilket miljarder innan.kr. 1986, 30 kr. åretänvar mer

Tabell 14.1 Nettoutlåning i svenskakronor
Miljarder kronor

Banker Finans- SummaBostads-
institut bolag

1981 8 25 3 36
1982 17 20 7 44
1983 16 27 14 57
1984 13 38 3 54
1985 397 10 56
1986 51 76 22 149
1987 49 2344 161
1988 895 71 174
1989 45 87 4 -
Ställning

1091989-12-31 484 589

° 1988-novAvser dec 1989.
bAvser 891130.
Källa: Riksbanken.

Under delen perioden Försäkringsbolagensstörre bankernas ochav var
obligationsinnehav spegelbild bostadsinstitutensoch obliga-statensen av
tionsskulder. De år då upplåningsbehovet för budgetunderskott och bo-
stadsñnansiering användes försäk-del bankernas ochstort storvar en av
ringsbolagens placeringskapacitet till prioriterade obligationer. Unders.
slutet 1970-talet och början 1980-talet använde bankerna 20-50 %av av

årligade ökningama Finansiella tillgångar till obligationsköp. Mot-av av
Försvarande andel försäkringsbolagen 45-65 °/0. Den övervägandevar

utgjordesdelen detta prioriterade obligationer.av av
avskalfadesHösten 1983 bankernas likviditetskvoter. Ett år änd-senare

placeringsplikten för försäkringsbolagrades AP-fonder,och vilket innebar
de inte längre behövde behålla obligationerde de ålades köpa.att att

Obligationsköpens andel den ökningen Finansiellatotala tillgångarav av
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sjönk eftermärkbart detta. Både banker och försäkringsbolag friarevar nu
hanteringen tillgångs-i sina och skuldportföljer. halvårsskiftetVid 1989av

obligationer förägde bankerna drygt 126 miljarder vilketkr., motsvarade
10%mindre tillgångar.än deras totala Försäkringsbolagens obligation-av

uppgick samtidigtsinnehav till knappt 207 miljarder kr., motsvarande
% tillgångarna.45 de totalaöver av

tjänarKreditmarknaden viktig kanal för statsmakternas eko-som en
nomisk-politiska intentioner. Detta avspeglas i januaritabell 14.1. Under
1981 valutautflöden försvagningorskakade kronan. Riksban-stora en av

regleringar förken använde rad likviditeten tvingaåt ochatt stramaen
Ävenräntenivån valutaflödet.och därmed vända 1985 fickupp omsorgen

externbalansen motivera kreditpolitik. Denna gång åtgär-stramom en var
derna prispåverkande karaktär. Vid tillfällenabåda dämpadesav mer

kreditgivningen, särskilt fråndock bankerna.
Utlåningsbegränsningarna avskaffades i 1985, efternovember många

formerdecennier olika kvantitativa regleringar. Effektenmed av syns
tydligt i tabell 14.1, alla institut sin utlåningökade kraftigt.tre grupper av

Regelverket och konkurrensen

långivning 1970- 1980-blev allt reglerad under ochNär bankernas mer
utanför finans-långivningen mängdtalen den reglerade sektorn. Enväxte

Bankerna kom dock dominera denna sektorbolag startades. ävenatt
Finansbolagen sig utlåningsina dotterbolag. kunde åtägna somgenom

kundfordringar.förbjudna bedriva, belåningbankerna att t.ex.var av
tydliga dämpningåskådliggör detta. bankernas utlå-Tabell 14.1 Den av
kreditåtstramningen 1985, hade inteningsökning, blev resultatetsom av

finansbolagenssin motsvarighet i finansbolagssektorn. Tvärtom netto-var
innan. för det första påutlåning drygt gånger året Det beroddestörre äntre

utlåning kraftigt efter utlåningstaketñnansbolagen ökade sin det attatt
1985, vilket reagerade snabbarei november tyder på de änbort atttogs

utlåningen i form leasing,ökade bl.a.bankerna. För det andra av genom
förformer leasing hushåll.nya av

inga uppgifter finansbolag förränFinansräkenskaperna innehåller om
Årförhållandevis företeelse. 1976 uppgick1976, vilket visar de äratt en ny

Årfmansbolagens finansiella tillgångar till miljarder kr. 198815närmare
miljarderökat drygt tio till 160 kr. Underhade de gånger, över samma

finansiella tillgångar mindre femfal-period ökningen bankernas änavvar
miljarder till miljarder ochdig, från drygt 230 kr. 1100 kr. Bankernärmare

successivt sig till marknad ochkunder har avregleradanpassat en mer
från1988 1989 tagit tillbaka marknadsandelarbankerna har under och

konkurrensfördelar tidigare reglerings-Finansbolagen. hade i detDe dessa
försvunnit. finansbo-till del Konkurrens mellan banker,harsystemet stor

bostadsinstitut betydligt olika institutenlag och har ökat de harattp. a.
likartade förutsättningar tidigare.änmer



325

hushållför företag ochKonsekvenser

förändrades fick andraminskade reglerna lån-lånebehov ochNär statens
icke-finansiella företa-kreditmarknaden. Deökat påett utrymmetagare

prioriteradbehandlatsefter och bostadssektorn,har, staten som engen
varit kredit-Likväl företagen periodvis ransonerade pålåntagarsektor. har

för företa-inneburit finansiell frihetAvregleringenmarknaden. har större
viktigt intesjälvfinansiering, vilketmindre beroende äroch ett avgen

företag.minst för nystartade
nettoutlåning till hushållenframgår bankernastabell 14.2. bl.Av atta.

1985. Hushållenkreditåtstramningarna 1981 ochbegränsades starkt under
avregleringen genomfördes i slutet 1985.reagerade märkbart på avsom

i bostadsinsti-sin upplåning banker,1986 ökade hushållenFrån och med
ransonering fick hushållenfinansbolag. Efter tids störrelångochtut en

för sinasammansättning nivå skulder ochfrihet själva ochavgöraatt
sin upplåningdå ha valt ökatillgångar. del hushållen verkarEn attstor av

aktier till del harinnehavet bostäder, Menoch samtidigt utöka enm. m.av
konsumtion. Under 1989 har dockupplåningen finansierat ökadockså en

upplåningsökningen skett.dämpningen av

Tabell 14.2 Nettoutlåning till hushåll
Miljarder kronor

Finans-Bostads- SummaBanker
institut bolag

1981 19 21l 1
1982 3110 7 41

291983 9 614
1984 21 264 1
1985 2 19 4 25
1986 12 8727 48
1987 38 25 14 77
1988 34 8 9654
989 13°12 46l -- -

Ställning
45"1989-12-31 261 305

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

marknader framNya växte

kredit-inte påhårt reglerade kreditsystemet klarade de ökade kravenDet
förmedling främst upplåningsbehov. lorsakades ökadestatensavsom

för krediter fram.början därför verklig marknad1980-talet växteav en
Omsättningen i form försäljning standardiserade skuldebrevköp ochav av

tillförlitlig statistik inte finnssnabbt. Det betecknande någonväxte är att
registrera omsättningenförrän i april 1987, Riksbanken börjadedå av

statsobligationer.statsskuldväxlar och Denna täcker detdvs.statspapper,
obligationsmarknaden,ochomsättningen uppskatt-på penning-mesta av

Övrigtfjärdedelar. bostadsobligationer,ningsvis omkring utgörstre av
företagscertifikat etc.



326

40omsättningengenomsnittliga dagliga närmareDen statspapper varav
därefter sjönk successivt.kvartalet 1987, denmiljarder under andrakr.

miljarder 1988 till 6,5 miljar-sjönk från kr.Dagsgenomsnittet knappt 15
minskadeförklaringar lånebehov,Troligaunder 1989. ärkr.der statens

ränteutveckling. Vidare in-förhållandevis lugninlärningselfekter och en
från januari 1989.handeln och medomsättningsskatt påfördes en

Även aktiemarknaden aktiverades påtagligt från börjanden svenska av
faktorer urskiljas. Devalveringarna1980-talet. Flera samverkande kan

förbättrade konjunkturutsikter1982 i kombination med medför-1981 och
förväntade vinster i företagen. placeringsplikten förstNärde högre lätta-

fick försäkringsbolagen möjlighetoch sedan bort placerades atttogs en
infördeskapitalet i aktier. Vidare skattemässigtandelstörre gynnatav

skattefondsparande 1978 och allemanssparande 1984.sparande, Dessa
delvis i aktier.medel placerades

miljarder tillkr. drygtfrån 24börsvärdet knappttill 19801970Från steg
omsättning-docknoteringarna underskattarofficiellaDemiljarder kr56

ivärdestegring och slutetsnabbDärefter skedde1983..tillfram avenen
följdeOmsättningenmiljarder kr.740börsvärdet drygt1989december var

19791970och under årenutvecklingsbana, omsattesi o. m.stort samma
Därefter ökademiljarder år.kr.1,7aktier för drygtgenomsnitti per

1986.miljarder kr.141pånådde överkraftigt ochomsättningen toppen
förklaras medsjunkit. kan bl.a.omsättningen Detår harUnder ensenare

sälja1987, tvekankursfallet i oktoberefter det attförsiktighetstörre stora

Diagram 14.3 omsättning förBörsvärdeoch börsnoteradeaktier 1970-1989

Miljorder kr

Löpande priser

800 -------------------------------------------------------------------------------- --

700- ----------------------------------------------------------------------------- .-

aoo. .............................................................................. ..

500. .............................................................................. ..

400. .............................................................................. ..

300- ------------------------------------------------------------------------------ --

--200- ------------------------------------------------------

1oo ---------------------------------------------------------- H

0 I T I I I I 1áao1970 1975 1985 1990

Källa: Stockholms fondbörs.
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förväntasdå kurserna stiga, omsättningsskatten fördyrar handel samtsom
efter januariden 19 1989 har blivit tillåtet frittdet köpa utländskaatt att

aktier.
företagen del kapitalmed detförser de börsnoteradeBörsen en av

kapitalbehovet dockföretagen övervägande delen täcksbehöver. Den av
före-Aktiemarknadens bidrag tillupplåning kreditmarknaden.pågenom

betydligt 1980-talet. Under årenkapitalförsörjning ökade undertagens
uppgick nyemissioner inkl emissioner till utlandet och1970 till 1980

genomsnitt miljoner år. Genomsnit-introduktioner till i drygt 370 kr. per
5100 miljoner kr.för 1981 1988åren övertet var-

tillväxten skuld- och tillgångsstockar ökade ocksåI och med den stora av
riskerna. fungerande förväl marknader aktier och obligationerNär växte
fram för derivatinstrumentkunde också marknader skapas behovetoch av

förluster vid pristluktuationersig kunde därigenom tillgo-skyddaatt mot
inte tidigare funnits idoses. marknader hade Sverige.Denna typ av

förHandel terrninskontrakt statsskuldväxlar och statsobligationermed
började aktieoptioner.startade 1984 och 1985 handeln med Successivt

Äveninfördes fler derivatinstrument betydligt.och handeln växtetyper av
omsättningen minskatpå marknader har under år. Förkla-dessa senare

förringarna till i huvudsak den minskadedetta desammaär omsätt-som
ningen penning- och obligationsmarknaden.på

sig Sverigevalutaregleringen avskaffades närmadedelenNär större av
finansiella området. Detta har ökatfrihandelssituation på detävenen

tillgångeni lika väl det ökat påmöjligheterna placera utlandet,att som
aktieri Sverige. med utländska gränsenutländskt kapital Handeln över

1989i januari 1989, december resul-har, sedan den avreglerades t.o. m.
miljarderi nettoimport till 28 kr.värde närmareterat ett aven

kronobligationer tilläts fr.Handel med julisvenskaöver gränsen o.m.
1989, vilket i 36 miljarderhar resulterat på drygt kr.nettoexporten o. m.
december 1989. relativt flödena kan tolkas placerare, iDe stora attsom

utnyttjat utvidgade placeringsmöjligheterSverige och utomlands, har de
valutaavregleringen givit till instrument i sinahar öka antaletattsom

portföljer sprida riskerna förväntadeoch därmed och/eller öka den avkast-
ningen.

utvecklingenSammanfattningsvis ekonomiska underhar den allmänna
kraftig ökning verksamheten det1980-talen inneburit på1970- och aven

bidragit tillSamtidigt avregleringen sektornfinansiella harområdet. enav
strukturomvandling.betydande

Huvudfrågor14.4 inför 1990-talet

tidigarel långtidsutredningar har framtidaden utvecklingen finan-på de
siella marknaderna analyserats hjälpbl. med kreditmarknadsma-a. av s.
triser. Det är metod lämpar sig mindre väl marknadernanär ären som
avreglerade. Mot denna bakgrund har analysen utvecklingen på deav
finansiella marknaderna under l990-talet givits inriktning. Sam-en annan
spelet mellan internationella, teknologiska lagstiftningsmässigaoch aspek-
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belyses i diskussion i första hand bankernaster och försäkringsbran-en om
schens utveckling. Vidare diskuteras ägarstrukturen och värdepappers-
marknaderna i framtiden.

Ökad internationalisering och konkurrens

finansiellaDet har traditionellt varit förhållandevissystemet hårt ireglerat
flertalet industriländer. Detaljerade regelverk har beskurit handlingsfrihe-

också skyddat från konkurrens, frånten. utlandet. Därmed hart.ex.men
strukturomvandlingen varit långsammare eljest.än alltAv döma kom-att

avregleringen fortsätta, både nationellt och internationellt.att Detmer
kommer ändra spelplanen och ställa krav på anpassning.att

Inom de europeiska gemenskaperna EG pågår omfattande lagstift-ett
ningsarbete syftar till integrera medlemsländernasatt finansiellasom
marknader. Målet institutioner,är allaatt ursprungsland, skalloavsett
kunna konkurrera likapå villkor.

Frihandel innebär konkurrensen ökaratt mellan olika marknader, aktö-
och produkter. Det leder till effektivarerer resursutnyttjande,ett vilket

bör komma kunderna tillgodo i form lägre priser. Tillgången på kapitalav
och placeringsmöjligheter ökar, vilket välfardsvinst. Till-representerar en

iväxten ekonomin bör därmed öka.
EEG-kommissionensI The ofrapport non-Europe försökcosts görs ett
beräkna de samhällsekonomiskaatt vinsterna integration inom EG. Påav

medellång sikt väntas hela integrationsprocessen upphov till extrage en
BNP-ökning inom EG °/o.på 4,5 Av detta uppskattas den finansiella libera-
liseringen bidra med tredjedel, bl.a. beräknas priserna finansiellapåen
tjänster falla imed genomsnitt l0°/0. Välfärdsvinsterna finansiell inte-av
gration behandlas utförligare i långtidsutredningens bilagor 2 och 5 Horn
och Flam, 1989, Svensson, 1989.samt

Även i Sverige har under år genomgripande översyn lag-senare en av
stiftningen på finansielladet området påbörjats. Målsättningen är att
skapa klarare och överskådliga regler främjaoch effektivmer att kon-en
kurrens. Reglerna skall bli konkurrensneutrala och inte särbehandlamer
någon viss institution. Vidaretyp skall anpassningsförmågaav och inter-
nationalisering främjas.

SverigeI domineras finansielladen sektorn fortfarande de storaav
bankerna och försäkringsbolagen. Bankerna har stark ställning ävenen
vad gäller bostadsfinansiering, finansbolags- och fondkommis-t.ex.
sionsverksamhet. Samtidigt arbetar den finansiellasvenska sektorn under

förutsättningar.helt Perioden från 1980-talets början har känneteck-nya
hög innovationstakt, många nyetableringarnats Därefter har denav etc.

nya finansmarknadensvenska mognat under delen 1980-senare av
talet. Utvecklingen har lett till ökad konkurrens, uppköp finansiellaav
företag och samarbete olika slag. I ökad utsträckning har etablering ochav
upplåning skett också utomlands. Trots denna utveckling måste bran-
schens allmänna vinstnivå fortfarande betecknas hög. Koncentra-som
tionen och vinstnivån kommer dock påverkas sektorn öppnasatt om
ytterligare för utländsk konkurrens.

Förändringar omvärlden har lett till tydliga reaktioner inom finan-den
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siella finansiellasektorn. l Europa har hundratals banker och företag gått
eller börjatpå samarbeta. Processen innehållersätt ocksåannatsamman

fenomenet branschglidning, vilket innebär sig fieraaktörer etablerar påatt
delmarknader, bank försäkringsbolag.köpert.ex. att etten

En parallell tendens specialisering. framväxtenär Ett exempel är av
för försäkringar.mäklare bl.a. värdepapper och sluter inteEn mäklare

avtal för förmedlare.del enbart ställer mindreär Det krav påutanegen
kapitalresurser isluta avtal Det blir därmed betydligtän att eget namn.
lättare etablera försäkringsmäklare försäkringsbolag.änatt t.ex. etten

flexibilitetenDetta torde öka konkurrensen och inom branschen.
tioårsperiodenDen kommande kommer sannolikt dominerasatt av

integrationen inom EG. omfattande internationellEn handel, köp ochmer
företagsammanslagningar efterfrågan kapital finan-på ochgör attav osv.

siella tjänster ökar. Därmed kommer och större krav ställas på denattnya
finansiella sektorn.

Några viktiga val

För Sveriges del det inte frågan välja mellanär reglerad ellerattom en
oreglerad finansiell inför iställetsektor. Det reella valet 1990-talet hurär
långt avregleringen strukturomvandlingen drivas.och därmed skall

effektivt fungerande finansiellEn viktig försektor hela samhällseko-är
nomin. rimlig förefallerEn utgångspunkt därmed finanssektornattvara

lagstiftning varken eller hämmar verksamheten istyrs av en som gynnar
jämförelse med Avregleringen i riktningandra samhällssektorer. är ett steg

neutral behandling.mot en mer
Om lagstiftaren för fribestämmer sig låta konkurrens råda på detatt

finansiella nationelltområdet, och utlandet, kommer allasåmot gott som
blisvenska delmarknader beroende utlandet. Det kräver svenskaatt attav

aktörer kan arbeta villkor Exempelvispå utländska. ökar dåsamma som
sannolikt trycket på beskattningen individer, företag ochatt anpassa av
finansiella instrument till nivåer. fallutländska I kan placeringar,annat
handel komma ske på utländska marknader. återkommerHäretc. att
konflikten mellan effektiv enskild uppfyllaskapa marknad ochatt atten

Åmålsättningar gäller andra samhällssektorer. sidan finns effek-som ena
tivitetsvinster i internationellamed delta det utbytet, å andra sidan kanatt

finnas viljadet skydda nationell verksamhet avvikan-eller haatt atten en
de beskattning.

Reglerna inhemskabör neutrala både andra branschergentemotvara
finanssektornoch utomlands. Ett exempel på detta kan skapagentemot att

problem moms-beläggning finansiella tjänster. finansiellaär Beläggsav
tjänster full neutralitet inommed skapas landet, de svenskamoms men
marknaderna jämförtmissgynnas med utlandet.

Är det då överhuvudtadet nödvändigt finns finanssektordetatt en som
i självklart finnsär ägd och baserad Sverige Svaret inte ja.är Det en

tjänster Sverige delvismängd och där helt eller beroendeärvaror av
import, uppfattasdetta samhällsekonomiskt problem.utan att ettsom

finnasDäremot borde förutsättningar för intäkterdet goda åtatt generera
folkhushållet internationelltskapa konkurrenskraftig finans-attgenom en
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finns administrativa ochi Sverige. kunnande vad gällersektor Det ett stort
utbildningsnivån infrastruktu-hög ochtekniska den allmänna ärsystem,

utvecklad.välärren

fortsätterStrukturomvandlingen

finanssektomStrukturomvandlingen inom kommer bl.a. leda till lägreatt
användning teknik, informationmarginaler, ökad och snabbareav mer

internationellt inflytande. Traditionelltoch ökat ökar också koncentra-ett
Ävenitionsgraden bransch de reglerna ökadeen som mognar. nya om

fördelar förkapitalets storlek innebärakrav på det torde enhe-storaegna
ligger också innovationstakten kommerI mognaden dämpas.att attter.

förändringarnasannolikt etablerade aktörer.Detta De största tor-gynnar
från tillämpningarhärröra gamla produkter ochde komma att nya av

frånimport utlandet helt produkter skapas.än attsnarare nya
koncentration, i bemär-finns faktorer talar ökadDet också emotsom en

viktig faktorfår makt Enfärre aktörer ökad på marknaden. ärkelsen att en
ef-frånOm konkurrensen utlandetinternationella konkurrensen. ärden

företag få.ingen antalet inhemska många ellerfektiv spelar det roll ärom
bilindustrin exempel på detta.Den svenska är ett

konkurrensbefrämjande utveckling användning-också den ökadeEn är
kapitalanskaffning. innebärvid låntagarevärdepapper Detta atten av en

skuldförbindelseristället för direkt hos banklån ärett t.ex. uten ger som
förändras då frånavsedda handlas på marknad. Bankens roll attatt en

förmedlare.bevilja krediten till rådgivare och Denoch äga att senarevara
mindre kapital konkurrensför-kräver bl.a. ochverksamheten avsevärt eget

för institutioner blir mindre fördelama uppenbara. Utrymmetstora
företag förstärks.mindre specialiserade ökar och konkurrensenoch Lånta-

får rörelsefrihet i blir mindreökad och med de beroendeatt av engarna en
direkt långivare.

.
inneburit investeringar itidigare utvecklingen har avanceradeDen stora

fortsätt-tekniska inte givet ioch personal. Det dock det ävenär attsystem
fasta investeringar för signingen kommer krävas etablera påattatt stora

finansiell inträdeshinder kan komma mins-marknad. Denna typ atten av
teknologiska framsteg l990-talet.inte underka några görsäven rentom

befintlig teknologi blir billigare, sprids utnyttjas kanoch bättre detNär
innebära väsentliga förändringar och möjligheter till skärpt konkurrens.

dataterrninal utföra affärerbli möjligt via enda påDet kan attt.ex. en
samtliga aktiebörser i Europa.

finansi-fortsatt aktivitetförvänta hög på detviUnder l990-talet kan en
anledning tillintegrationen inom EGSom påpekatsella området. är en

i kapiteldiskuterades 4i världshandelnobalansemadetta. De stora som
vissafinansiering. gäller u-ländersfortsatt Detsammaocksåkräver stora

Östeuropa innebä-i kan också kommapolitiskaskulder. Den attprocessen
finansiella ikreditefterfrågan riktas detmycket mot systemetstorattra en

förinstitutioner utgångslägebör haOECD-ländema. Svenska attett gott
marknad.delta på denna nya

Även finansiella aktiviteten, i Sverige och utlandet, kommerden attom
finanssektorn nödvändigtvisfortsätta innebär intehög detatt attvara
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arbetskraft o.dyl. Förformreala ianvändakommer att resurser avmer
främst underskeddekapacitetsuppbyggnadkraftigadetta talar den som

tekniskaochinnebar produkterExpansionen1980-talet. systematt nya
standardiserades.utsträckningiframförallt ökaddessai bruk och atttogs

aktie försäk-ellerför sälja ytterligareblir resursåtgångenDärmed att enen
tidigare.ring lägreavsevärt än

avregleringsproces-förtsfor ärUtgångspunkten det attresonemang som
fullföljs. dagens kunskaperi grundvali Sverige och utlandet På avsen

Avregleringsprocessen kantrolig utveckling.förefaller detta också som en
idag planerat.tid vad ärlängre ändock komma avsevärtatt ta som

varje lands parlamentförhållanden skifta och inom EG skallPolitiska kan
Även politiska utveckling itidenslagändringar. denallagodkänna senaste

Östeuropa komplicerad.europeiska integrationenkan dengöra mer
förlora avreglering ochintressen skulle påVidare finns starkadet som

förMarknadsimperfektioner ofta de aktö-lönsammaärökad konkurrens.
också harmo-utnyttja skattelagar måstekan dem. Ländernas etc.rer som

likaskall kunna arbeta påför finansiella marknaderniseras derasatt
Även förarbetekvarstår betydandevillkor. regelverken samordnas ettom

kunskapsbarriäreri traditioner,skillnaderöverkomma etc.att
integra-internationellaavregleringen och denförfinnsrisk ocksåEn att

fallande priser påochökad konkurrensskapartionen endast temporärt en
efteroligopolsituation uppstårärfinansiella området. Farandet att enen

troligt någraföretag.finansiella Det ärutslagning atttid uppköp och avav
amerikanska ban-japanska ochföretag,internationellaverkligt stora ex.

Utvecklingensådanpositioner undersinastärkaker, skulle process.en
förvisst stöd detta synsätt.1986Storbritanieniefter avregleringen ettger

lagstiftningsarbetetavslutningsvis understrykasKanske bör det att var-
ökad laglöshet.i riktningSverige skerEG iinom eller motken en

Ipå många områden.skärpasistället kommakan reglernaTvärtom att
varit mind-traditionelltfinansiella områdetlagstiftning på detharEuropa

i Förentahård än staterna.ex.re

ställningskyddadfår mindreBankerna en
lagändringar1990-talet påverkasunderBankerna kommer att somav

hel-bankmarknadenföretagsstruktureninterna ochbådeberör den som
het.

börjat luckrasfinanssektorninom hartidigare särrollBankernas upp.
fortfarande har ensamrättinlåning konto där bankernaexempel påEtt är

få ökadkontoinlåning kansubstitut för väntasOlikaenligt svensk lag.
förstyrkefaktor ban-kontoinlåning till avtagandevilketbetydelse gör en

kerna.
avregleringarna hartill följdförutsesförändringar ske restDe avsom
skallstabilitet kunnafinansiellafrågor hur det garanteras.systemetsom

olika ländersviktigtbort detminskar eller ärOm gränskontrollen atttas
vad Centralbankerbevakas.i frågan skalllagstiftare har somomen samsyn

internatio-sannolikt bygga detinspektionsmyndigheter kommeroch att ut
nella samarbetet.

stigandedemedvetenhetmyndigheternas ökadeExempelvis har om
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riskerna i bankverksamhet fram tilllett internationell överenskommel-en
enhetliga och högre krav kapital ipå banker finans-och andraegetse om

institut. konkurrensneutralitetFör uppnå bör placering krävaatt samma
i formgrad kapital oberoende vilkeneget typsamma av reserver av av av

fmansinstitut för utlåningen.står Sverige fullthar valt tillämpaatt utsom
internationellade reglerna hela kapitalmarknaden.över internationellEn

samordning har bedömts så väsentlig nationella hänsyn fåttattvara ge
vika. Kravet på kapital innebär fördyringstörre för bankerna ocheget en
leder sannolikt till omprioriteringar verksamheter inom bankkoncer-av

Detta kan exempel lagstiftningpå hur kan kommaett attnerna. ses som
förändringar.strukturellagenerera

Ändrade skatteregler kommer också inverkan på bankernasatt stor
verksamhet. Skatteomläggningen gör hushållen räntekänsligare. Banker-

därför,räntenetto kan både pris- och volymskäl, kommanas att ettav ge
relativt minskande bidrag till resultatet.sett Detta kan komma ökaatt
beroendet avgifter. Dels ökar betydelsen avgiftssättningen rättattav av
speglar kostnaderna, dels kan kraven på avgiftsbelägga tjänster öka.att

Enligt företagsbeskattningenden kommer bankernas möjligheternya att
bygga obeskattade minska radikalt. En delatt störreupp reserver av
resultatet måste hädanefter beskattas, till lägre skattesats tidiga-änmen en

De svenska bankernas obeskattade internationelltärre. settreserver en
företeelseudda och deras kapitalbas, enligt internationellade kapitaltäck-

ningsreglerna, kommer stärkas när beskattas. En kapi-att starkreserverna
talbas bör tillgång i den internationella konkurrensen. Beskattatvara en

kapital också lättareär värdera tidigareeget än obskattadeatt reserver,
inte minst för utländska bedömare.

Under koncentrationenår har på den svenska bankmarknadensenare
ökat. Detta har lett till konglomeratstörre i principdär alla slag av
finansiella funktioner samlas. friståendeDe helt instituten har blivit färre
och oligopolsituationen på bankmarknaden tydligare tidigare.är än

Myndigheterna kan här ha motstridandesägas lojaliteter. Solida, stabila
banker kan motstå ekonomiska förutsättningsvackor är för tilltronsom en
till marknaden och därmed stabiliteten. Tillsynen underlättas också om
bankerna fåär och Stabilitet emellertid inteär entydigt positivtstora. utan

delvis istår till priskonkurrens och förnyelse.motsats I oligopolmark-en
finnsnad risk för trögheter i anpassningen till kundernas behov.

Till stöd för bedömningen den svenska bankmarknaden starktatt är
koncentrerad kan studier gjorts inom OECD.tas Faktorert.ex.som som
jämförts bl.a. antal bankkontorär invånare, antal utländska bankerper

femoch de bankernasstörsta andel samtliga bankers tillgångar. Resul-av
visar koncentrationsgraden i Sverigetaten hög.att är Mätproblemen är

emellertid betydande.
Hur graden koncentration på marknaden skall bedömas beror i högav

grad hur det utländska inflytandet marknadenöver värderas. En ökadav
utländsk konkurrens viktär för förbättra produktutbudet ochattav pressa
priserna.

Utländskt ägande i fmansinstitutsvenska till filialetablering-och rätten
kan efterbedömas öka tidigare i varit förbjudna. Delvisatt ärstort settar

fördet risken finansiellasvenska företag skall bli utestängda utomlandsatt
har tvingat fram nytänkande i frågor.dessaettsom
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tillgångarTabell fem bankernasandel bankernastotala14.3 De största av
Procent

1960 1984

89Sverige 79
46 57Danmark

Förbundsrebubliken
18°Tyskland 26

13Förenta 15staterna

a 1961.Avser
Källa: OECD.

Tabell banker14.4 Antal etableradeutländska

19801970 1986

Sverige 0 12O
O 5 8Danmark
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samhällsekonomiska för sådanfinns skäl omvär-Men också godadet en
Effektivitet alltid och värdera sådering. och lönsamhet svår mätaär att

från periodvisisolerad utländsk konkurrens. Denlänge marknad ären
i finansinstitut kanlönsamheten banker och andramycket höga t.ex.

troligtvarit konkurrens. dockdelvis ha konsekvens Det ärantas en av svag
drivkraftviktig bak-kommerden utländska konkurrensen attatt vara en

bankmarknaden under 1990-strukturomvandlingen den svenskaavom
talet.

Också försäkringsföretagens roll förändras

Försäkringsbranschen tid varithar under lång skyddad. Konkurrensen har
lagstiftning omfattandebegränsats och branschsamarbetebåde ettgenom

för produktutveckling prissättning.och
föremål förlagstiftningen varit Utred-översyn.1980-talet harUnder

finan-emellertid Sveriges detformulerades påningsuppdragen när gränser
utredningarnaförslagrelativt slutna. desiella området Många somavvar

utvecklingdärför mindre pågår.rimmar väl med denpresenterat som nu
i mindredärförforsäkringsområdet har bl.a. omarbetatsLagstiftningen på

för övriga finanssektorn.lagstiftningen delarutsträckning än av
konkurrensenför närsnävaregelverket sätternuvarandeDet ramarupp

livforsäkringsområdet. Ettprodukter påpremier och systemgällerdet som
skullelivförsäkringsbolagförsäkringstagare byta motförunderlättar att
vinstutdel-Etablering motverkasövervägas.bakgrunden kunnaden av

aktieägare.tillvinster delashindrarningsförbudet utattsom
premiesättning i framtidenoch produktutbudtyder på kom-Mycket att

varit falletbetydligt varierat vadän under de senasteatt sommervaramer
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decennierna. En orsak denär pågående avregleringen och anpassningenatt
till EG kommer öka konkurrensen från utländskaatt bolag. En annan
faktor minskadeär det samarbetet inom branschen. Samordning och en-
hetliga regler har blivit mindre betydelsefullt, bl.a. har tidigare kartell-en
överenskommelse premiesättning livförsäkringarom gemensam sagtsav

och bolagen börjathar anlita mäklare försäljningskanal. Tidigareupp som
fanns intern överenskommelse mellan bolagen inte sälja försäk-en attom
ringar via mäklare.

Skattesystemet har under de åren bidragit till kraftigsenaste en expan-
sion sparandet i pensionsförsäkringar. Med de riktlinjer hittillsav som
dragits för skattereformen kommer försäkringssparandet i fort-ävenupp
sättningen behandlas jämfört med andra inhemskaatt sparfor-gynnsamt
mer.

Skattereformen innebär emellertid avkastningen försäkringsspa-påatt
i framtidenrande kommer beskattas hårdare i Sverige fleraiatt än andra

länder. frihetsgraderDe tidigare funnits i fråga beskattningsom om av
sparande har reducerats väsentligt valutaliberaliseringen. Samman-genom

medför detta naturligvis risk förtaget del det långsiktigaatten en av
flyttarsparandet utomlands. Genom införa premieskatt på utländ-att en

ska livförsäkringar försöker lagstiftaren reducera de kapitalflöden kansom
bli konsekvensen högre inhemsk beskattning.av en

Under branschglidningår har s.k. mellan olika finansiella verk-senare
samheter blivit vanligare. Branschglidningen mellan banker och försäk-
ringsbolag sighar inte bara ökad konkurrensyttrat sparandetgenom en om

även båda institut väsentligtutan utvidgatatt sinatypernagenom av
verksamheter finansiellapå det området. Genom brett utbud finan-ett av
siella tjänster erbjuds kunderna samlad lösning sinapå finansiellaen
problem. har blivitDet vanligtäven med samarbetsavtal mellan banker
och försäkringsbolag, där det normala bankerna säljerär livförsäkring-att

via sina kontorsnät.ar
formEn långtgående branschglidning olika finansiella företagär närav

går ihop i koncern. Den lagstiftningensvenska medger emellertidsamma
inte starka organisatoriska försäkringsbolagsamband mellan och andra
finansiella företag. Banker kan inteöverhuvudtaget aktier i försäk-äga
ringsbolag fåroch de endast aktier i finansiel-äga banker eller andrasenare

företag maximalt 5%motsvarande försäk-röstvärdet. Banker ochav
ringsbolag kan inte ingå systerföretagheller i holdingbolagskon-som en

främst förbudetDet drivaär rörelse hindrarmot attcern. annan som
försäkringsbolagen från skaffa sig intressen finansiellastarka i andraatt

Försäkringsbolagverksamheter. har emellertid kommit finansbolagägaatt
direkt indirekt via sina pensions- personalstiftelsereller ioch eller samver-
kan intressegruppermed närstående och kan på så vis ändå sig åtägna

finansiell verksamhet. liknande förbereder fleraPå sätt bankerannan nu
livförsäkringsbolag.betydande iengagemang

Frågan är starka organisatoriska samband mellan försäkringsbolagom
och finansiella företagandra skall tillåtas i Sverige. Framväxten olikaav
organisatoriska modeller lagstiftningsmässigt tillåtna,ärsom men som
ändå kan strida intentionernasägas i den gällande lagstiftningen, visarmot

lösning problemen kring branschglidningenatt är mycketen snar av ange-
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Diagram l4.4 Branschglidning

Holdingbolagsmodellen

Holding-
bolag

ll

Finans-Försäkrings- Bank
bolagbolag

Dotterbolagsmodellen

Försäkrings-
Bank bolag

Finans-Finans-Försäkrings- Bank
bolagbolagbolag

imissgynnasförsäkringsinstitutför svenskariskenfinnslägen. Annars att
ingen enhet-finns dockEG ännukonkurrensen. Inominternationelladen

försäkringsbolag.ochbankerför sambandet mellanlig politik utarbetad

Institutionsägandet ökar

Ägarutredningens svenska bör-på denägarförhållandenakartläggning av
ikoncentrationökadinstitutionalisering ochfortsattpåvisar ensen

institutionalise-till ökandebidragit denharnäringsliv. Hushållensvenskt
direktäg-fysiskaförskjutning frånskettdetringen personersatt engenom

utvecklingfonder,olikaviaindirekt ägandetillbörsvärdetda andel enav
med allemans-varit förknippadeskattelättnaderdedrivits på somavsom

allt störreaktiesparfondema. Ens.k.detidigarefonder och även av
institutionerkommit innehasdärigenomharaktiestockenandel att avav

ägarenFramför allt har den störstavillkor.skattemässigafördelaktigamed
röstetalet.sin andelökat av

enskilt bolaginflytande imöjlighet utövahar ettaktieägareAlla att
vid bolags-tillinnehavare rösträttberättigaraktie dessvarjeattgenom

enskilt företagkontrolleraförMöjligheterna ägare ettattstämman. en
förbl.reglerröstetalet ävenemellertid inte enbart utanbestäms a.avav

koncen-övriga ägarstrukturen. Attutnyttjas och denfårhur rösträtten av
automatisktdärför inteinnebär1980-talet attundertrationsgraden ökat

tycksi allmänhetsåkontroll stärkts, ävenägarens varaden största om
fallet.
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vissEn koncentration ofta förutsättningär för fungerandeen en resurs-
övervakning i företagen. En hög koncentration i näringslivets ägarstruktur,
i den meningen begränsat antal kontrollerarägareatt ett del destoren av

produktionsresurserna,totala kan emellertid strida behovetmot av en
mångsidig prövning näringslivetsav resurser.

Syftet med aktieinnehav varierar normalt mellan olikaett ägarkategori-
Innehav kan dels portföljinvestering och resultater. ettses som en ren vara

placeringsstrategi, dels konsekvens strävan uppnåav en attvara en av en
Ägar-effektivitetsvinster kontrollera verksamheten i företaget.attgenom

kategorierna skiljer sig bl. på det sätt de för sinuttryck uppfattninga. ger
företagets skötsel inriktning.och Ett signalerasätt sin uppfattningattom

Förändraär sin ägarandel, bibehållenmedatt ägarandel påett annat att
olika förmedlasätt sin uppfattning till företagsledningen. Den ägare som
handlar på det kansättet sägas aktivutöva ägarroll.senare en mer

Den ökade institutionaliseringen innebär allt större andelatt en av
börsaktierna kommit innehas institutioner med legala begränsningaratt av
i fråga förvärv aktier i enskilda företag. Sådana begränsningar gällerom av
för försäkringsföretag, aktiefonder, aktiespar- och allemansfonder, fjärde

femte AP-fondenoch löntagarfondema. Effekten de legala be-samt av
gränsningarna kan bli resursövervakningen företageni försvagas.att Den-

konsekvens måste dock fördelarvägas de fondsparande fak-motna som
tiskt innebär för många småsparare, vilka minskakan både transaktions-

informationskostnader.och
Som kontrollerande i enskilda företagägare förekommer främst fysiska

investmentföretag icke-finansiellaoch företag. Strävan efterpersoner,
kontroll enskilda företag har under intensifieratsår bl.av senare a. genom

ökat offentligaantal uppköpserbjudanden. förett Intresset motarbetaatt
förändringar i ägarstrukturen, inte vunnit sittande företagsled-densom
ningens gillande, har också ökat. Ett företagsledningenssätt öka infly-att
tande minskaoch övervakningsmöjligheterägarnas korsvistär genom
ägande, dvs. ägande där företagtvå aktier iäger varandra. Kombinerasett
flera olika ömsesidiga ägarsamband med företagsledningenvarandra kan i
praktiken siggöra helt oberoende ägarna.av

vilka effekterFrågan förändringarär i får för företagensägarstrukturen
effektivitet. basisPå hittills gjorda studier inte möjligtär det attav gene-

vilkenrellt betydelse den fortsatta institutionaliseringen och denange
ökade koncentrationen i storföretagende svenska haft för företagens effek-
tivitet förnyelseförmága.och studierDe analyserat sambanden mel-som
lan viss ägarstruktur företagensoch effektivitet motstridiga oftaär ochen

Ägarutredningen,svårtolkade 1988.
Den hårdnande internationella konkurrensen kommer sannolikt ledaatt

flertill företagsköp utomlands, i viss utsträckning även kan kommasom
påverka ägarstrukturen i de företagen.svenskaatt En anpassning Sveri-av
regelsystem så det harmoniserar med inommotsvarandeatt EG tordeges

innebära uppluckringar i nuvarande begränsningar för utländska intres-
möjligheter till ägande i företag.svenskasenters

faktorEn på sikt skulle kunna påverka ägarstrukturen iannan som
svenskt näringsliv erbjudandepliktär införs. Med erbjudandepliktom s.

den förvärvar vissän andelatt aktierna ellermenas som mer en av
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företag skall skyldig erbjudai marknadsnoteratröstetalet attett vara
försälja aktier tilli till honom sinasamtliga detta bolagägare att samma

framlagtserbjudandeplikt vid %pris. förslag 33 l/3 harEtt rösternaavom
förEG-kommissionen. erbjudandeplikt skulleMed så låg gränsav en

inteflertalet aktieblocken i svenska börsbolagen kunnade destörstaav
erbjudandeplikten funktion.träder i Därigenom skulleöverlåtas utan att

kontrollägarskiften vilketför öka, skulle kunna bromsa struk-kostnaderna
turförändringar näringslivet.i

för näringslivets riskkapitalförsörjningEn förutsättning skallatt vara
effektiv prövning aktiemarknadens olika investe-det sker bredär att en av

prövning till handelnringsprojekt. sådan skall komma stånd börFör att en
oberoendeske mellan någorlunda antal aktörerstortett som agerar av

frågasinsemellan skiljer sig i riskbenägenhet,varandra och åtsom om
placeringsinriktning tidshorisont. ökat utländsktkompetens, och Ett ägan-

företag till mångfaldenaktier i skulle kunna bidra ökade svenska attav
ytterligare.

försäkringsbolagbranschglidningen mellan banker och lösesl den mån
fler organisatoriska få konsekvensersamband kan det komma attgenom

försäkrings-för främst i finansiella sektorn. Omägarstrukturen, den ex.
i framtiden tillåts banker kommer de kunnabolag utövaäga att ett mer

möjligt idag till följd begränsningaraktivt vad deän ärägaransvar som av
försäkringsbolagcns aktieinnehav.gällersom

Värdepajppersmarknaderna,teknologin regelsystemetoch

decenni-vuxit fram under devärdepappersmarknaderDe senastenya som
svårförståeliga.ibland onödiga ochbåde Accepterar attmanerna, anses

kombinationer risk avkastning inte aktivt ägande,och ochdet är av som
förstå tankenmånga marknadsdeltagares agerande det lättareär attstyr

finansiellaårtiondets innovationer. värdepapperbakom det Nyasenaste
oftast förpacka kombinationer risk ochsättrepresenterar ett nytt att av

avkastning. indexoptioner. Genom skapa värde-Ett bra exempel är att ett
aktieindex kan enkelt erhålla denvärde baserat påär ett manpapper vars

aktiemarkna-kombination risk och avkastning helarepresenterarsomav
olika aktier finns markna-den, behöver köpa alla de påutan att somman

den.
data- och informationsteknologi kan komma ändra mark-Dagens att

informationkraftigt. Datoriserad spridning möj-nadsstrukturen global av
dignitetliggör informationsflöde regionalt globalt heltochett en annanav

Diagram 14.5 Sökprocessi marknad respektive informationssystemmedutan etten

SämreKöpare Säljare Köpare
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tidigare. Diagramän 14.5 åskådliggör överlägsenheten hos marknaden
fungerandemed informationssystem.ett

datoriseringen mins-konsekvens behovet mellanhänderEn är attav av
möjligtfullt placera terminaler placerare ochkar. Det hos störreär att ut

direkt sannoliktdelta på marknaden. Det sådana önskemållåta dem är att
fleri sig teknologin åstadkomma.takt med allt lär vad kan Enattreses

utveckling kommer mellanhänderna beroendesådan göraatt attmer av
tjänster i formförädla sina och produkter, kunskap enskildat.ex. av om

transaktionstjänsten blir mindrevärdepapper och marknader. Den rena av
betydelse.

slutkunderna kan komma handla direkt påPå sätt attsomsamma
möjligt terminaler frånmarknaden det också placera Londonbör-är att ut

Finns efterfrågan tjänsteni Stockholm eller bara på kommeromvänt.sen
handelssystem tillskapa globala där de order lämnas sändsattman som

för erbjuder sigögonblicket bästa pris. därmedden börs Man närmarsom
arbitrage vid prisavvikelser. Tekni-lärobokens modeller med omedelbart

liggerfinns i lagstiftningen efter.ken dag det Förär närmast attmen som
fungeravärdepappersmarknad skall räcker emellertid intedet med atten

informations- Minst lika viktigtmoderna och handelssystem.ha är att
för genomföra betalningar registrera förändrademetoderna ochatt att

fungerar. internatio-ägandeförhållanden Det krävs således betydandeett
för standardiseranellt samarbete bl.a. värdepapperstyper, betalnings-att

flöden betalningstidpunkter.och
i kontoform, ungefärfler värdepapper kommer hanteras påAllt att

gjort Konceptuellt det ingenlänge har med ärsättsamma som man pengar.
skillnad demellan och andra värdepapper ävenstörre om senarepengar

definiera flerofta och har och andra egenskaper. Värdepap-svårareär att
inför för förperscentralen VPC närvarande kontobaserat systemett

aktier obligationer. hösten 1990och Under kommer dagens attsystem
försvinner aktiehanteringen bliraktiebreven och helt datorise-läggas om,

Penningmarknadscentralen PMC liknan-rad. håller på byggaatt ettupp
framförför hantering och bostadsobligationer.de allt stats-system av

från varitOptionsmarknaden har redan helt kontobaserad. Denstarten
transaktionssystemenutvecklingen innebär på den svenska värde-här att

fylla funktionalitet ställspappersmarknaden bör kunna de krav på som
nationellt internationellt.både och

samhällsekonomiskt perspektivSett det önskvärt värdepap-är attettur
fungerar transaktionskostnaderna i vidpershandeln på sådant sättett att

effektivitet,minimeras. Fyller marknaden kraven på produce-bemärkelse
likviditetstjänster resursförbrukning samtidigtmed låg realden en somrar

priserna informationsinnehåll.har ett gott
inflytandeStaten värdepappersmarknaden.betydande överutövar ett

möjligheter effektiviteten iDärmed har också påverka detstora attman
finansiella första lagstiftningenFör det påverkar och regelverketsystemet.

för direktmarknadernas struktur och det andra kan staten genomagera
inflytande.ägande eller annat

Värdepappersmarknadskommitten nyligen fram sittVMK har lagt
ligga till for lagstift-betänkande. Om VMK kommer grund kommandeatt

lagstiftningen i linje vadning kommer den svenska med gälleratt vara som
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hitta balans-marknadernafinansielladepåsvårtDet ärutomlands. enatt
hurbästmarknadenpå vetsjälvreglering degång mellan agerarsom
ochdetaljeradmycketblikanlagstiftning somdetalj ochifungerarden

nödvändighetmedreglering inkluderarEn lagom gans-konserverande. en
fårfrågorEnskildagälla.börvadlagstiftningka allmän somangersom

skallbranschorgankontrollmyndigheter ellertill de somsedan delegeras
myckethärigenomfårliknande,ellerBankinspektionen,tillämpa enlagen.

viktig roll.
hållatillåts störrefondkommissionärerna attbl.föreslårVMK atta.

blankningsförbudetföreslåssamtidigttidigare,aktier atti änhandelslager
markna-säljer pådenaktie ochlånarblankning näravskaffas är enman

förslagen kommertillfälle. Bådavidåtergälda lånetför ettden senareatt
förmöjligheterstörreFramför skaparalltaktiehandeln.underlätta manatt

alltid köpaaktören attgaranterarmarknadsgaranterhandel somgenom
ihandel,till dagenskomplementvärdepappervisst somsäljaoch ett som

förändringarnahärmäkleri. Deochkundorderpåbaseradhuvudsak är
finner detaktörermarknadenpåstrukturenpotentiellt ändrakan nyaom

marknadsgaranter.verksamhetbedrivalönsamt att som
påaktöruppträderregelverket storutforma statenUtöver somatt

fungera ärbordemarknadernauppfattning hurStatensmarknaderna. om
obli-ochpenning-använderRiksbankenbetydelse.därför numerastorav

obliga-valRiksgäldskontoretspenningpolitiken.igationsmarknaden av
till vissocksåäråterförsäljararrangemangemissionstekniker ochtioner,

fungera. Sta-kommerobligationsmarknaden attför hurnormgivandedel
transaktionskedjan. Statensjälvainflytande överstarktocksåhar ettten

Penningmarknadsin-PMIledamöter,börsstyrelsensmajoritetenutser av
ihälftenägareRiksbanken, ärfråninitiativ statenpåformation startades

i PMC ärdelägareRiksbanken ärochRiksgäldskontoret somVPC och
rollcentralmycketRiksbankenspelarDärutöveruppbyggnad.under en

förefallertransaktionssystemeti Ibetalningsväsendetgäller stort.detnär
direktinte hari dagsläget ettoptionsmarknadenendastdet somvara

inflytande.statligt
1990-vidfinansmarknadsmonopolfyrafinnsdetbetyderhärDet att

penningmarknads-ochvärdepapperscentralenFondbörsen,ingång.talets
lagstiftningenmonopollagstiftadepåbaseradecentralen kommer att vara

optionsmarkna-OM påprivatägdadetmedaninte klarför PMC ännuär
monopol.factohar deden ett

formerandraellertransaktionsstrukturerdecentraliseradeAndra mer
sidst handlar ärsyvendetillVad detfullt tänkbara. omägande är ogav

påtransaktionssystemendedomineratillåtasskall storaattsomvem
harfrågornagrunder De härvilkapåochvärdepappersmarknadsområdet

medsituationenrådande ettGivet denolika länder.olika isättpålösts -
internationaliseringsnabbkombination mediinflytandestatligt enstort

skapavaldadetför inom systemets ramhar attettstaten ansvar- uppträ-monopolfactoprivata deeventuellaböreffektivitet. Vidare som
inhemskainteformi ellerreglerasvinstmaximerare omder annanensom

tillräckligtfrån utlandet är stor.konkurrensenelleretablerasalternativ
koncentrationsten-sannolikt deperspektiv kommerinternationelltl ett

marknadsplatserfåtalmedföralikviditet storadenser ettattgenerarsom
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Diagram 14.6 Marknaderna flätas samman

New YorkLondon

där handlar med värdepapper global betydelse. Sverige kan bliman av en
regional marknad i internationellt sammanflätatett Gradensystem. av
överlappning mellan Stockholm och andra marknader bestäms effekti-av
viteten inom det svenska Hög effektivitet leder till litensystemet. över-
lappning medan låg effektivitet kan leda till den svenska cirkeln iatt
diagram 14.6 töms. Skall förhindrasdetta förutsätter det helhetssynatt en

finanssektornpå kommer till uttryck i det regelverk skapas. Olikasom
lagar och regler verksamheten bör inbördes konsistenta.styrsom vara
Därutöver bör regelverket behandla finanssektorn neutralt i förhållande
till andra svenska branscher finanssektornoch utomlands. Svenska särlös-
ningar inom olika delar finansielladet leder långsiktigt tillsystemetav att

kan blidet svårt framgångsrikt deltaga i internationelladenatt utveckling-
en.

14.5 Sammanfattning och slutsatser

Kapital finansiella tjänsteroch förutsättninggrundläggande förär en
praktiskt ekonomiskall verksamhet. kapitelDetta har belyst detaget

strukturförändringarnasnabba i finansielladet under 1980-taletsystemet
diskuterat utvecklingstendenser inför framtiden.någrasamt

finansiellaDet huvuduppgifter handha betalningar,ärsystemets att
förmedla kapital finansiellamellan de har respektiveöverskott under-som
skott, prissätta sprida finansiellaoch risker allokera kapitalatt samt ge-

finansiellabestämma priser på tillgångar. finansiellaDetatt syste-nom
funktionssätt därförhar betydelse för samhällsekonomins effek-mets stor

tivitet.
efterkrigstiden framUnder och till 1970-talet finanssek-den svenskavar

regelrad. 1980-taletstarkt Under har rad regleringar tagits bort ochtorn en
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fram. har utvecklatsFinanssektornhar kunnatmarknader växahelt nya
till i huvudsak marknadsstyrd sektor.regleradfrån starkt enen

inflytande påavgörandeinom EGIntegrationen kommer utöva ettatt
Ökad frihandel inne-finansiellunder l990-talet.finansielladet systemet

och produkter.olika marknader, aktörermellankonkurrensbär starkare
förväntasresursutnyttjande, vilket kan kommaeffektivaretillDet leder ett

produkter. ökadpriser bättre Eni form lägre ochtillgodokunderna av
integrationinternationelleffektivisering ochanvändning värdepapper,av

Tillväxten ibidra till detta.värdepappersmarknaderna kommer attav
effektivare finanssektor.främjasekonomin kommer att av en

avreglering-hurinför 1990-talet gäller långtSverige står påvalDet som
drivas. Om Sveri-strukturomvandling skallñnanssektomsdärmedochen

internationellt utbytefördelarnatillgodogöra sigfullt vill kunnaut avge
nödvändig.bliregelverketanpassning svenskalångtgående dettorde aven

tekniska utveck-efterfrågan, och dentroligt regelverketförefallerDet att
bådekännetecknasfram branschstrukturdriverlingen storaavsomen

företag.specialiseradefinanskoncerner och småheltäckande





343

fördelningsfrågorochVälfärd15

Inledning15.1

makroekonomiskakring denfokuseratsintressetkapitel hartidigarel
problemstabiliseringspolitiskaochstrukturella somoch deutvecklingen

utveckling.ekonomiskbalanseradtill ståndmedförknippade attär en
samspel medsyften. Ividareemellertidpolitiken harekonomiskaDen

välfärden ochbåde ökatillbidraskall den attpolitikområdenandra
ifångaskanvadaspekter änflerBetydligträttvist. somdenfördela

måsteutvecklingenekonomiskaför denanalysramlångtidsutredningens
beaktas.då

politikenekonomiskaför denmålenforargumenteradeskapitel 3 attI
15.2 huravsnitti ärinriktning. Fråganvälfärdsorienteradbör merges en

ivälfärdensig tillförhåller ettvälfärdsmålekonomiskt-politisktsådantett
förutvecklingen15.3avsnittidiskuterasDärefterperspektiv.individuellt

kapitletvälfärden. Restenin iräknaskomponenter avdenågra somav
idragredovisas någraavsnitt 15.4fordelningsfrågoma. Ihandlar om

under deförmögenhetsfordelningen senasteochinkomst-utvecklingen av
jämställdhe-nämligenfordelningsfrågoma,påaspektspeciell20 åren. En

15.6avsnittIavsnitt 15.5.ibehandlaskvinnor,ochmellan mänten
fördelningspolitikenutmaningarochproblemdediskuteras några somav

sammanfat-Kapitlet1990-talet.infor underställassannolikt kommer att
15.7.i avsnitttas

Välfärdsbegreppet15.2

diskuteradespolitikenekonomiskaimedel denoch ommålkapitel 2I om
välfärdentillkoppladedirektmål ärformuleramöjligtdet är att mersom

En slutsatsbytesbalans attBNP-tillväxt, etc.mål vartraditionellaän som
forrnule-kanteoretisktåtminstonemålvälfärdsorienteratsådantett --

nationalförrnögenhet.begreppeti termer avras
framtida konsum-nuvärdetdefmerasNationalförmögenheten avsom

vidmycketsammanhangi dettaskallKonsumtion ges entionsmöjligheter.
traditionelltvadaspekter änandraradinnnefatta somtolkning och en

miljö,godfritid,värdetgällakankonsumtion. Det t.ex. avbetraktas som
hälsa etc.

materielladeallapåtillgångenbestämdNationalförmögenheten är av
ikonsumtion dennaframtidamöjliggörimmateriellaoch resurser som

rekreationsvärdenaturresurser bådesominnefattarmening. Det gervida
infrastrukturoch samtbyggnadermaskinerformkapital iråvaror,och av
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mänskligt kapital i form arbetskraft, kunskap, fungerande social organi-av
sation etc.

En poäng med nationalförmögenhetsbegreppet är välfärd knyts tillatt
alla de möjliggör konsumtion och inte till konsumtionsnivånresurser som
i sig. En konsumtionsnivå reducerar nationalförmögenheten, dvs.som en
resursförbrukning överstiger investeringarna, kan således för-som vara
enad med välfärdsförlust. Nationalförmögenhetsbegreppeten är därmed
också sätt beakta den traditionellaett att kritiken ekonomisk tillväxt.mot
En snabb konsumtions- eller produktionstillväxt samtidigt försämrarsom
miljön eller medför utslagning människor, kan reducera framtida kon-av
sumtion och sig därmed tveksamter nationalförmögenhetsperspek-ettur
tiv.

Även finnsdet starka teoretiska för nationalförmögen-om argument en
hetsansats, den förenadär också med problem. Hur skall framtida kon-
sumtion värderas konsumtion nugentemot Hur skall olika komponenter i

utvidgat konsumtionsbegreppett vägas framföroch allt hur skallsamman
finna empiriska mått på alla de bör inman vägas i national-resurser som

förmögenheten finnsDet risk för hänvisningar till sådant inteatten som
går fårmäta legitimera felaktigaatt beslut eller underlåtenhet fattaatt
obehagliga beslut.

Nationalförmögenheten kan alltså välfärdsmått på nationellettses som
nivå. I teoretisk och empirisk forskning välfärd är det emellertid oftastom

individuelladen välfärden står i Men iäven dessacentrum.som samman-
hang, i levnadsnivåundersökningama,t.ex. utgångspunktenär liknandeen
resursorienterad på välfärden den ligger bakom nationalför-syn som som
mögenhetsbegreppet. En individs välfärd definieras där hans förfo-som
gande över under givna förutsättningaratt medvetet kontrolleraresurser
och sina levnadsvillkor.styra Måttet på välfärd är knutet till tillgången på
och möjligheterna utnyttja sådanaatt direkt eller indirektresurser som ger
individen ökat handlingsutrymme.ett Det är detta handlingsutrymme

välfärden.är Begreppet "livschanser, definieratsom reella möjlighe-som
meningsfullagörater att val, har ibland använts medsynonymtsom

välfärd.
I olika empiriska undersökningar har de välfärdresurser som genererar

konkretiserats i följandebl.a. komponenter:
Ekonomiska0 inkomst förmögenhetochresurser -
Arbetsmarknad möjligheten0 jobb och god arbetsmiljöatt en-
Fritid, rekreation och kulturO
Boende tillgång till0 bostad och boendestandard-
Kunskaper tillgångoch till0 utbildning
Hälsa tillgångoch tillO vård
Säkerhet till livO och egendom
Politiska dvs.0 möjlighet påverka politiska beslutattresurser,
Social förankring familj,0 sociala kontakter-
Detta uppfattasätt välfärdsbegreppet har vissa implikationer.att Väl-

färd knyts till möjligheterna välja tillän resultatetatt olika val.snarare av
Inkomstens storlek, eller konsumtionsnivån, kan inte måttensam ses som

välfärd.på Snarare är det den potentiella inkomst möjligär försom en
individ uppnå intressant.äratt Exempelvis är den observeradesom



345

fritid.arbete ochför individens val, mellandelvis uttryckinkomsten t.ex.
välfärdindividi sigvidare inte tillgången påDet är ger enresurser som

till olika Dessa ärmöjligheter knutnade ärutan resurser.somsnarare
forkrävsanvänds. Vadsammanhang därdetberoende somresursernaav

kan gälla ett bravissa "livschanser" detindivid skall uppnåatt en -
i viss mellan olikatid, månvarierar ochjobb", "en god hälsa överetc. -

alltid relaterasindivids tillgång måstepåi samhället. En resursergrupper
möjligheternaför välfärden vilkavidare betydelsetill dessa krav. Det har

olikaberoende hurutnyttja vilket bl.a.faktiskt ärär att avresurser,
sociala kontakterfungerar. vissa sammanhang kanmarknader l t.ex. vara

tilltillgångvalmöjligheter stårbetydelsefulla for vilka öppna änsommer
för möjligheterna påutbildning spelarekonomiska vilken rollresurser;

välfärdtolkning kan inte hellervariera. Enligtkan dennaarbetsmarknaden
till-subjektiva upplevelsen"välbefinnande", denjämställas dvs.med av

formas olikaoch hur välpå hur anspråkfredsställelse, bl.a. berorsom
faktiska inte tillVälfärden till de ochtill knutenvalmöjligheter ärtas vara.

levnadsbetingelserna.upplevdade
levnadsnivå-välfärduppfatta på bl.a.resursorienteradeDet sätt att som

till-bl.a.kritiserats. Manundersökningarna har attrepresenterar, menar
välfärden,beskrivningtillräckligvalmöjligheter integång på är avsom

ikulturella sammanhangfrån sociala ochdärför då bortser detatt man
meningsfulla för indivi-valmöjligheterträffasvilket olika val och görsom

for-omvandling därmedalltför ochsnabbsamhälle präglatden. I ett av
värderingar kommer värdetband ellersvagning sociala gemensammaav

minska.valmöjligheterrika också attav
välfärd uppfattas påmellan hurfinns korrespondenssåledesDet enen

nationalformögen-i formvälfärd nationell nivåindividuell nivå påoch av
begränsariVälfärden beskrivas dekanheten. termer resurser somav

Nationalförmö-nationens konsumtionsutrymme.individens respektive
från råvaror,tillgångar på allanationensgenheten är natur,renresurser -

social ordningutbildningsväsende, hälsovård ochproduktionskapital till
inkomster, kunskaper, hälsa,i formindividen osv.resurser avsom ger-

betydelsefullfinnslevnadsvillkor. docksina Detmedvetetatt styra en
i tidsperspektiv. Medan denolikheterskillnad, medhänger sammansom

framtidalivsperspektiv,välfärd till vägs ävenenskildes begränsas hans
in i nationelltkonsumtionsutrymmehandlings-generationers eller ett

generationers konsumtions-begränsning framtidavälfärdsbegrepp. En av
intenationalförmögenheten, levandereducerarutrymme genera-men nu

fördistinktion betydelsevälfärd. hartioners individuella Denna t.ex.
perspektivindividuellt kan den närmastmiljön.den Ipå ettyttresynen

nationalformögenhetsper-miljöfrågan itill rekreation, medankopplas ett
iMiljöproblemen hör hemmalevnadsbetingelser.spektiv långsiktigaberör

i individu-inte i gradnationalförmögenhetsperspektiv, ettett sammamen
välfärdsperspektiv.ellt
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Välfärdsutvecklingen15.3

traditionellEn kritik den makroekonomiska kalkyler bl.a.mot typ som
långtidsutredningen innehåller dessa inte förmårär hänsyn tillatt att ta

olika välfärdskomponentersamspelet mellan och i negativasynnerhet att
välfärdseffekter ekonomisk tillväxt inte beaktas.av

Mycket det in i icke-ekonomiskaläggs aspekter på välfärd ärav som
förutsättningar fördock ekonomiskhög tillväxt. Det kan gälla godt.ex.en

utbildning, hälsa betydelse förhar produktionspotential ochetc. som
anpassningsförmåga. finnsDet också faktorer förtalar sådanaattsom
positiva välfärd isamband mellan vidare mening och ekonomisk tillväxt
kan komma bli betydelsefulla under 1990-talet. Om tillgångenatt t.ex.mer

arbetskraftpå restriktion försätter snävare produktionstillväxten ochen
samtidigt utbildningsnivån blir strategisk tidigare, kommerän dettamer

förnyelsetvinga fram arbetslivet arbetsmiljö,bättre utökadeatt av -
utbildningsmöjligheter etc.

viktigasteDet sambandet dock god ekonomisk utvecklingär att en
normalt materiellabåde politiskt föroch ökautrymme attger resurser
välfärden i andra avseenden renodlat ekonomiska föraän och aktivatt en
fördelningspolitik. En ekonomisk tillväxt i längden mindresvag ger resur-

till utbildning, sjukvård eller miljövård och skärper fördelnings-t.ex.ser
konflikterna.

Kunskapen sambanden sidanmellan å makroekonomiskadenom ena
utvecklingenoch strukturella iden analyseras långtidsutredningar-som-

modellsystem och å andra sidan välfärden i vidare mening ärnas en-
dock begränsad. På vissa finnsområden sådan kunskap. Det välär t.ex.

långvarigdokumenterat arbetslöshet påtagligahar negativa välfärds-att
fördelningseffekteroch inkomster,vad gäller social förankringhälsa, etc.

Utvecklingen arbetslösheten därför central välfärdssynpunkt.ärav ur
På andra områden sambanden mindreär tydliga. Det kan gälla t.ex.

eventuella samband mellan å sidan produktivitetstillväxt, struktur-ena
omvandling, rörlighet på arbetsmarknaden sidanoch å andra utslag-etc.
ning från arbetslivet, regional obalans olika socialaoch problem. Det har
ibland hävdats de ekonomiskt frånåren mitten 1970-talet tillpåatt svaga
början 1980-talet innebarpå ändå välfárdshöjning i andradelen en
avseenden ekonomiska. Flera välfärdsindikatorerän anknytning tillmed

sociala visadehälsa och problem negativ utveckling 1960-undermeren
talet under bildän dessa år. Denna dock långt ifrån entydig.är

empirisktDet saknas underlag för kunna samlad bedömninggöraatt en
välfärden utvecklatshur under l980-talet. Syftet med detta avsnitt ärav

därför begränsat peka på några i välfärdsutvecklingentendenserattmer -
diskuteraoch några välfärdsproblemde fåkan kommaatt attav som

betydelse under 1990-talet.

Ekonomiska strategiskaresurser

Tillgången ekonomiskapå strategiska därför inteär den baraattresurser
materiellabestämmer den välfärden i sig också i hög grad påverkarutan

för innehålletoch i välfárdskomponenterandra boende ochutrymmet som
fritid.
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inkomsterhushållens disponiblaDiagram reala15.1 Reallön timme efter skatt ochper
974 990l l-

Index
1985 års priser
12° ............................................................................... ..
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Källor: Statistiska finansdepartementet.centralbyrån och

förekonomiska har, räknattillgångar påHushållens ett genom-resurser
disponibla inkoms-Hushållens1983.sedansnittligt hushåll, ökat markant
i fasta priser. Men1983 räknat17% högre än1990 näraberäknaster vara

hälftenperiod under andrarelativtåterhämtning efterdetta är svagenen
År l983 hushål-1980-talet.i början påframför alltoch1970-talet varav
Under dessa årobetydligt 1974.ändisponibla inkomster störrelens var

reducerades hus-tillväxten Dessutomekonomiskaden allmänna svagare.
omfatt-gick i ökadtillväxtennationalinkomsten ochhållens andel enav

konsumtion.offentligning till
tillnaturligtvis också hushållenkonsumtionen kommeroffentligaDen

ekonomiskahushållenstillinte skall kopplasdendel, även resurserom
för de delarkostnadenvälfardskomponenter. Läggstill andra avutan

utbild-sjukvård,bl.a.direkt till hushållenkonsumtionoffentlig gårsom -
förändras ocksådisponibla inkomstertill hushållensning, kultur m.m. -

medpå detta sättutvecklingen. Hushållens mättbilden stegresurserav
1988.15% 1983-l983 med°/0 och och22 mellan 1974 ca

underinkomsterskillnad i hushållensviktig hurDet genereratsär en
deltidigare. betydandejämfört En1980-talet meddelen avsenare av

följd ökadunder år äri disponibla inkomsternatillväxten de en avsenare
l983efter skatt mellantimme räknatsysselsättning. Reallönen stegper

efterlöneinkomster skattsamtidigt hushållens8%,och 1990 med somca
arbetskraftsut-sittalltså ökatdubbla. Hushållen harmed detänsteg mer

Naturligtvis andrahar dettainkomster.sinavis kunnat ökabud och på så
varitinkomstökningvälfärden motsvarandefor änkonsekvenser enom

produktivitetstillväxt.följd högreav en
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statistiskaDet underlaget för Förändringarbedöma i hushållensatt
förmögenhet betydligtär förän inkomsterna. En beräkningsvagare

1989 tyder dock på hushållens nettoförmögenhet reala fznansi-att och
ella tillgångar inklusive varaktiga konsumtionsvaror minus hushållens
skulder ökade relativt kraftigt under 1970-talet, bl.a. följdsom en av
stigande fastighetspriser. Under 1980-talet har nettoförmögenheten upp-
visat utveckling liknande den förgäller inkomsterna. Blanden som annat
innebar stagnerande priser på villor och bostadsrätter nedgång i netto-en
förmögenheten i början på l980-talet. Efter 1984 har det emellertid skett

relativt kraftig uppgång stigande Villapriser, ökat börsvärde ochen genom
ökade inköp varaktiga konsumtionsvaror.av

Diagram 15.2Arbetslöshet långtidsarbetslösaoch andel
Procent arbetskraften vänstra skalan andel arbetslösahögra skalanav resp. av

Andel
Procent i procent

4.0- 30------------------------------------------------------------------------------

/
Iönglids-Andel1o- ...15--I.......................... .. .................

o.5-----/-
........................................................................ ..I

0.0 10. . . . . . . . r . . . . . 1 T . . .1970 1975 1980 1985 1990

Brottet i tidsseriernaAnm.: 1986beror på omläggning imätmetod arbetskrafts-en av
undersökningarna.
Källa: Statistiska centralbyrån.

arbetslöshetLåg

jämförelseSverige i länder lyckadesAtt med andra begränsa uppgången av
i börjanarbetslösheten på 1980-talet frånoch sedan reducera den en

förhållandevis nivå faktorernalåg tvekan de viktigaste vidär utan en av en
välfärdenbedömning l980-talet. innebärunder Arbetslöshet väl-av en

färdsförlust i rad avseenden.en
samhällsekonomiskt bortfallden produktion. För denrepresenterar ett av
enskilde innebär inskränkning i möjligheternaarbetslöshet att styraen
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välfärdskomponentersina levnadsvillkor påverkar dessutom andraoch
för första inkomstbortfall. Ersättningnegativt. Arbetslöshet innebär det ett

från istället för jobb medför inkomstbortfallarbetslöshetkassa påett ca
särskilt30%. studier tyder arbetslöshet och längre arbetslös-En del på att

framtida inkomster, effekthetsperioder bl.a.reducerar även som en av
arbetserfarenhet. Björklund,förlorad och Holmlund, B., 1989.A.

höjer för statistiska tidsserieana-risken ohälsa. En radArbetslöshet även
visat finns sambandoch utländska data har detlyser på svenska att ett

i förändringar förekomstenmellan förändring arbetslöshet och t.ex.av av
hjärt- kärlsjukdomar dödsrisker. Se 1987.och eller Brenner, H.,t.ex.av

med försiktighet detsambandsanalyser måste dock tolkasDenna typ av -
finnas bakomliggande faktorer påverkar både arbetslöshetandrakan som

får klinisktvilket de stödoch hälsa, skenbart samband. Menett avger
sig tillinriktade undersökningar, visar arbetslöshet i upphovatt gersom

höjer risken förstressreaktioner långvarig arbetslöshetnegativa och att
immunförsvar.psykisk ohälsa och nedsatt

intevälfárdsaspektema arbetsmarknaden gäller bara den väl-Men på
arbetskraftsefterfrågan ochfárdsförlust drabbar de arbetslösa. En högsom

möjlig-valfriheten arbetsmarknaden och därmedökar pålåg arbetslöshet
innebärsin inkomst. arbetsmarknad ocksåpåverka En starkheterna att en

förmån. tillfäl-maktförskj utning till knappast någonarbetstagarens Det är
arbetsmiljöfrågoma fått ökadlighet under de årensenasteatt t.ex. en

aktualitet.
innebar intearbetskraftsefterfrågan i början 1980-taletpåDen svaga

ojämnt fördelad.blevbara arbetslösheten denäven attsteg utanatt mer
stigande förklaras till mycket del deDen arbetslösheten stor attav som

tid. ii arbetslöshet längre Innebörden dettablev arbetslösa kvarstod är att
för vilket bl.a. sigfärre del arbetslösheten,stod större togavpersoner en

långtidsarbetslösheten genomsnittliga arbets-i denuttryck änatt steg mer
Även regionala skillnaderna i arbetslöshet vidgades.lösheten. de

efter 1984 visar Andelen arbetslö-Utvecklingen spegelvänt mönster.ett
föll från 28% till 20%jobb längre månader undergår änutansa som sex

minskade.samtidigt regionala skillnaderna i1988. de arbetslöshetsom
ekonomiska för blirTill bilden konsekvenserna denhör också deatt som

fick mindreblivit mindre påtagliga. början 1980-taletarbetslös I änav
arbetslöshetsförsäkringen,50% ersättning från medande arbetslösaav

betydligt arbetsmarknadsstödet,det lägre kontantamedresten ersattes
Årsocialbidrag inte ersättning alls. 1988 hade andeleneller hade någon

70%.ersättning från stigit tillmed a-kassa nära

Hälso/lägetförbättras

för enskildes livschan-fysiska psykiska viktig såväl denoch hälsanDen är
samhällsekonomiskt perspektiv gäller produktions-i vadstörreettsomser

indikatorerUtvecklingen decennietpotential under det senaste avm.m.
Åanknytning till visar till motstridiga tendenser.med hälsan två enasynes

fortsattsidan förefaller hälsotillståndet genomgå långsamdet allmänna en
Å sjukfrånvaro förtidspensio-förbättring. sidan stiger samtidigt ochandra

neringar.
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Diagram 15.3 Förväntat levnadsåri åldrarnaantal 16-84 år
Förvdntot antal

I SvårIolevnodsår °"°"°

E .Manui nu.:
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Källor: Statistiska centralbyrån 1989a, Hälsostatistisk årsbok 1989.

oftaEtt mycketanvänt, än mått på hälsotillståndet beräk-ärgrovt,om
nade dödsrisker i olika åldrar. Sett längre periodöver har dödsriskernaen
stadigt reducerats. Speciellt påtagligt har detta varit för barnadödligheten.

finnsDet dock frånundantag denna utveckling. Under 1960-taletett och
fram till mitten på 1970-talet, period präglad snabb ekonomisken av
tillväxt, kunde stagnerande och stigande dödstal blandnoteras t.o. m.
medelålders tillmän. Detta kan förasdel tillbaka till miss-ökadestor
bruksproblem, med kraftig ökning dödsfrekvensen it.ex. alkoholre-en av

sjukdomar.laterade Det alltsåär tänkbart 1960-talets ekonomiskaatt
framgångar hade pris i form social utslagning. Denna negativaett trendav
bröts också i mitten på 1970-talet, då dödstalen började sjunka föräven de
medelålders männen. Så långt utvecklingen följa igår statistiken haratt
emellertid inte 1980-talets ekonomiska återhämtning förenadvarit med
några negativa tendenser vad gäller detta mått på ohälsa.grova

Det decenniet Förväntadehar den livslängden ökat medsenaste nästan
föroch halvt år både och kvinnor. jämförelsemän Enett ett längre

tillbaka i tiden visar emellertid kvinnornas livslängd ökat änatt mer
männens. En del denna reduktion dödligheten följdär attav av en av
sjukvården klarar tidigare,än vad gäller diagnosticera ocht.ex. attmer

sjukdomar.behandla Detta skulle kunnat innebära längre samti-ett men
digt sjukare liv. Men enligt beräkning avseende befolkningen i åldrarnaen
16 85 förväntadeår har den längre livslängden dock inneburit fler år med-
full hälsa, diagram 15.3. kvinnorFör har antalet år med ohälsase o. m.
reducerats Statistiska centralbyrån, l989a.

Förbättringen hälsotillståndet faller till allra delen pensio-största påav
närsgruppen. Den andel i åldrarna 65- 74 år självaav personer som anger

de har arbetsförmåganedsatt har reducerats med 6 7att procent-en ex. -
enheter sedan 1975 till 20%. Andelen med rörelseförmåganedsatt harca
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i medi-finner stödkraftigare. tendenser ocksåDessareduceras ännu rent
undersökningar bland äldre. Det värtcinska är att notera att samma

fått pensio-viförtidspensionerade. Slutsatsen ärutveckling gälleräven att
friskare liv.lever längre ochnärer ettsom

Ökad arbetslivetutslagning från

visarproblematisk bild hälsolägetbetydligtEn annorlunda och avmer
förtidspensioner. Sjuktalet,sjukdagar ochutvecklingen ersatta somav

sjukförsäkra-sjukpenningdagar och antaletrelationen mellan antaletanger
från till 25,3 1988, dvs.18,4 dagar dagarsedan 1983 ökatde, har en

ytterligare ökning i40%. Därtill påskall läggasuppgång med nära en
från arbetsskadeförsäkringen.ersättninggenomsnitt 3 dagar som avser

i sjuktalet innebärframhålla uppgångenSamtidigt finns det skäl attatt en
Sjuktalet reducera-i mitten på l970-talet.till nivå råddeåtergång den som

först efter 1987kraftigt 1978 och 1983. Det ärnämligen mellandes som
nivån 1978.sjuktalet nått högre än

ökat markant,beviljas förtidspension har ocksåAntalet personer som
50000 debörjan till40-45000 vid 1980-talets överfrån nivåer runt

förtidspensioneringar skerFrånräknat sådanaåren.senaste renasom av
sedan 1985.markant uppgångdet skettarbetsmarknadsskäl har än meren

vilket 20%till 350000 ärförtidspensionärer uppgårAntalet personer,nu
frånohälsotalet ersatta dagaruppgår det s.k.fler 1980. Sammantagetän

förförtidspensioner räknat allaarbetsskadeförsäkring ochsjukförsäkring,
dagar till 48,3 dagar år,till helasjukförsäkrade omräknatoch ersatta per

1983.10 dagar sedanvilket uppgång medär en

Diagram 15.4 Ohälsotalet
relation tillförtidspension isjukfrånvaro, arbetsskadaochAntal dagar förersatta

sjukförsäkradeantalet

501

45-

40-

35-

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

25 1 I 1 I I I19801975

Källa: Riksförsäkringsverket.
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Gemensamt for fönidspensioneringar sjuktaloch är uppgången tillatt
Årfallerdel på kvinnorna. 1979 kvinnornasstor sjuktal i nivå medvar

medan idagmännens, det 30 % högre.är De åren har förtids-detsenaste
pensionerats fler kvinnor än medan Förhållandetmän det gällde imotsatta
början 1980-talet. Det kan också det iär de äldsta ålders-noteras attav

på arbetsmarknaden såväl ökningen sjuktal förtids-gruppema som av som
pensionering är störst, även tendensen densamma iär alla åldersgrup-om
per.

Utvecklingen sjukfrånvaro och förtidspensionering framstårav ettsom
de centrala problemen inför 1990-talet både välfärdsmässig ochav ur en

samhällsekonomisk synvinkel. Den samhällsekonomiska kostnaden i form
bortfall arbetstimmar och produktion potentielltär mycketav av stor.

Sjukfrånvaro förtidspensioneringaroch har idag omfatt-sammantaget en
ning 15% arbetskraften, 10% imotsvarar början påsom motca av ca
1980-talet.

Vad döljer sig bakom l980-talets utveckling sjuktalet tillärsom storav
del okänt. En del tekniska förändringar i regelsystemet kan förklara en
mindre del uppgången. ofta framfördEn hypotes sjuktalsökning-ärav att

beror förändratpå beteende vad gäller sjukskrivningett benägen-en att-
heten sjukskriva sig skulle ökat därföratt den ekonomiska konsekven-att

sjukskrivning liten. Denna förklaringär verkar emellertid troli-sen av en
det så korttidsfrånvaron ökat. Så igast har och föratt sig varitom vore

fallet under 1980-talet, i mindre omfattning frånvaron.än den långamen
Dessutom betyder korttidssjukskrivningar lite förganska det totala sjukta-
let. Av uppgången i sjuktalet sedan 1983 faller 90%än på de långa ochmer
därmed läkare kontrollerade sjukfallen. Till helt dominerande delav avser
uppgången i själva verket mycket långa sjukfall, sådana längresom varar
än halvår. Sjukfall den längden kanett knappast förklaras föränd-av av
ringar i sjukskrivningsbenägenhet.

välfárdsperspektivl är det således inte den korta frånvaronett ärsom
huvudproblemet. Detta utesluter dock inte frånvarokort förknippadäratt
med andra problem och kostnader vad gäller störningar produktio-t.ex.

förtjänaroch det skälet uppmärksamhet.nen av
viktig förklaringEn till iuppgången sjuktalet förändringarär i samman-

sättningen sjukforsäkrade. De sjukdagama är starktersattaav gruppen
koncentrerade till liten försäkrade, 5% förstår hälften deen grupp av

dagarna. kraftigtDen ökade sysselsättningenersatta under 1980-talet har
fört sigmed med hög sjukrisk kommit inatt på arbetsmarknadengrupper
och därmed i sjukförsäkringssystemet.också Sjuktalets utveckling uppvi-

också tydligt samband med utvecklingenett på arbetsmarknaden,sar
vilket stöder denna hypotes. välfárdssynpunktUr mindreär detta alarme-
rande. Dessa inte något bortfallstörre arbetskraftrepresenterargrupper av
och skulle i arbetsmarknadslägesämre blivit frånett andraersatta system,

socialbidrag,med arbetslöshetsersättningt.ex. Utvecklingen inteäretc.
föruttryck ökad ohälsa effekt med hälsa iutan atten etten av grupper svag

arbetsmarknadsläge haft lättare få arbete.gott att
En förklaring är det är problem relaterade till arbetslivetatt ochannan

kraven på arbetskraften spelat viktig roll för iuppgången sjukfrån-som en
förtidspensioner.och Inom för statistiska centralbyrånsvaro ramen un-
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Diagram 15.5 Antal nybeviljadeförtidspensioner

Tusentol
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Källa: Riksförsäkringsverket.

dersökningar levnadsförhållandena vissa mätningar arbetsmil-görsav av
arbetsmiljön, vilketjön. det då mått på hur bedömer denMen är man egna

innebär själva arbetsmiljön anspråkde påverkas både och påatt av av
undersökningar relativt för-arbetsmiljön. Enligt dessa har det skett små

ändringar decenniet.under det Andelen de harsenaste attsom anger en
arbetsmiljö lyft ungefärfysiskt ansträngande med densam-tunga etc., var

i mätningen 1987 den 1975. I några avseenden har detma som var var
försämringskett andelen de har olämpligbedömer att enen som-

arbetsställning signifikant.har ökat Densamma gäller andelen som anser
sig ha psykiskt förbätt-ansträngande arbete. I andra avseenden noterasen
ringar fler sig möjligheter sitt idag.ha påverka arbete Menattanser-

försäm-helhetssintrycket ändå arbetsmiljön förbättrats ellerär varkenatt
i omfattning. visar liknandenågon nämnvärd Antalet arbetsolyckorrats en

utveckling. Efter markant stagnation.nedgång har det sketten en
förarbetsmiljön kan ha spelat viktig rollMen ändå uppgångenen av

sjuktal förtidspensioner. arbetssjuk-och Antalet anmälda och godkända
Ävenexplosionsartat 1980-talet. ökningdomar har ökat under dennaom

förskjutningtill del tillskrivas i praxis i bedömningkan arbets-stor en av
sjukdomar, visar i arbetslivet. tolkningdet många drabbas ohälsa Enatt av

i arbetsskadeförsäkring, sjukfrånvarovad observeras ochär att som nu
förtidspensioner effekter ökat kvinnligt förvärvsdeltagande sedanär ettav
början kvinnor i ipå l970-talet. Många hamnade arbeten längdensom

förslitningsskador Till visar sammanställningarorsakat exempelm.m. av
förolika diagnoser ligger till förtidspensioneringargrund det ärattsom

anknytning till förjust sjukdomar muskelsystemet den allramed stårsom
ökningen.största

12 10-0264
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förutsättning för sjukskrivning förtidspensionEn både och nedsattär
arbetsförmåga. Det innebär det inte enskildesenbart den hälsaäratt som
har betydelse vilka krav arbetsmarknaden finnsäven ställer. Härutan
ingen statistik kan belysa utvecklingen, förefallerdet sannoliktsom men

kraven arbetsprestationerpå har Specielltgraderats äldre i arbets-att upp.
kraften får leva tillsvårare dessa krav. indikationEn kan detatt upp vara
förhållandet hälsotillståndet hos långtidssjukskrivna förtidspensio-ochatt

signifikant förbättrats. l5°/0nerade sig inte själva arbets-t.ex.anser vara
oförmögna för°/0 tio5 år sedan.mot

Slutsatsen ohälsotalets utvecklingär sannolikt inte återspeglaratt en
försämringmotsvarande hälsan. utslagningen frånDen ökade arbetsli-av

tydlig indikationändå på arbetsmiljö- och hälsoproblemär ivet en som
fallvarje delvis konsekvensen befolkningenär andel deltaratt storav en av

i arbetskraften.

problemboendeBättre men nya-
välfárdspolitikensvenskal den har boendet spelat betydelsefull roll.en

Tillsammans med hälso- och sjukvård, utbildning har boen-omsorg, m.m.
skiljts i fördelatsdet och betydande utsträckning efter principerandraut

marknadsmässiga. Bostadspolitikenän de har också varit framgångs-rent
rik i meningenden i historiskdagens bostadsstandard både inter-ochatt
nationell jämförelse mycket hög. Samtidigtär har andra problem bo-på

fåttstadsmarknaden ökad uppmärksamhet. Boendesegregationen sär--
skilt i storstäderna Boendesubventionernaverkar ha ökat. och deras-
fördelningspolitiska träffsäkerhet har för kritik.också utsatts

välfárdskomponentBoendet kanske denär under de tvåsenastesom
uppvisatdecennierna den påtagliga förbättringen. Tillgången på lä-mest

genheter har ökat markant, det varit bostadsbristäven under årom senare
särskilt i storstadsområdena. Beståndet lägenheter uppskattningsvisärav
lO°/0 idag 1980, medan den befolkningen vuxitstörre än sedan dessvuxna

4%. Vidaremed har utrymmesstandarden lägenhet ökat. iMättca per
antal rumsenheter boende har boendeutrymmet minst 10%ökat medper

35%under l980-talet och med sedan 1970. genomsnitt idagI går två rum
varjepå boende.

boendestandarden tiden kraftigt tillAtt över ökat så torde delstor vara
stigandekonsekvens höga och subventioner till boendet. Underen av

l980-talet har de totala subventionerna till i fördubblats.boendet stort sett
boendesubventionerna pris formMen har i minskat förett ett utrymmeav

konsumtion. tillMed hänsyn skatternas snedvridande effekter ochannan
subventionerna till ineffektivitetäven kan upphov på bostadsmark-att ge

naden, kan bostadspolitiken medföra välfärds-mycket välsammantaget
förluster.

till identifierasSkälet boende speciell välfärdskomponent äratt som en
fördelningspolitiskt. bostadspolitiskaDet målet jämlikt integre-ochom

boende föruttryck boende betraktasär så central delrat ett att som en av
individens livschanser fördelningenoch hushållens boendet till vissatt av

fördelningen ekonomiska Ambitio-del bör göras oberoende av av resurser.
fördela efterboende behov köpkraft formuleras oftaänattnen snarare
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alla, oberoende ekonomiska skall ha möjlighetatt ibosom av attresurser,
bostad med tillräckligt hög standard.en

Med denna utgångspunkt blir förändringar i andelent.ex. som anses
trångbodda relevant mått på utvecklingen. börjanI på 1970-taletett var
trångboddhet påtagligt problem, %16 trångbodda enligt denett ganskavar

s.k.snäva 2 mer än två boende kök och oräknat. Iettnorm per rum, rum
början på 1980-talet hade denna andel sjunkit till 4% och understiger

2% och idessutom huvudsak boende.temporärtnumera avser
förefallerDet också ha skett utjämningallmän boendestan-en mer av

darden tiden. Statistiskaöver centralbyråns undersökningar levnads-av
förhållandena indikerar utrymmesstandarden ökat genomsnitt-änatt mer
ligt bland med relativt lägre standard. Utjämningen gällersettgrupper
både familjetypmellan och mellan socio-ekonomiska Skillnader igrupper.
boende kan i högre grad tidigare förklarasän med skillnader familjestorlek
än med skillnader i ekonomiska resurser.

Det kvarstår dock tydligt samband mellan ekonomiskaett ochresurser
boendestandard. Mätt med den tilltagnageneröst s.k. mindre3mer norm
än köket finnsoräknat systematiskt sambandetten person per rum,
mellan andelen trångbodda disponibeloch inkomst justerad för hushålls-
storlek. Det framförär allt i ensamstående med barn detgruppen som
fortfarande vanligtär med låg boendestandard.en

Ett flertal undersökningar visathar bostadsbidragen verksamt bidraratt
utjämna boendestandardenatt sänka boendekostnaden för hus-attgenom

håll med låga inkomster. Men bidragdessa kompenserar bara för den
implicita skattesubvention knuten till i formhem lågegetsom av en
schablonintäkt och avdragsrätt för skuldräntor. Sammantaget boende-är
subventionerna, inklusive räntesubventioner, i inkomstneutrala,stort sett
dvs. boendekostnaden reduceras i absoluta likatal förmycket låginkomst-

för höginkomsttagare. Subventionssystemettagare förefaller såledessom
ha rollen generellt reducera boendekostnaden,att medan den omförde-av
lande effekten mindreär uttalad. Statens institut för byggnadsforskning,
1990.

Tabell Fördelning 198915.1 bostadssubventionerav
Kronor årper
Disponibel Skatte-Ränte- Bostads Total
inkomst bidrag effekt bidrag subven-per
konsumtions- ke ke ke tionper per per
enhet ke

25000O- 2707 708 3127 6542-25000- 45000 2955 1040 3349 7343
45000- 55000 3172 796 6248 10216
65000- 75000 3028 2253 615 5896
75000- 85000 2859 2438 173 5470
85000- 100000 3090 2269 113 5473

100000-120000 3111 2895 25 6031
120000- 3442 5768 2 9212
Totalt 3025 2204 568 6 7971

Källor: för byggnadsforskningStatens institut 1989, Bostadsmarknaden under
1990-ta1et,bilaga till Långtidsutredningen 1990.15
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Boendesubventionema samtidigt,skapar tillsammans med hyresregle-
ringen, fördelningsproblem Subventionerkaraktär. kapitalise-av en annan

tillfaller i praktikenoch därmed helt förste till villaden ellerägarenras en
bostadsrätt. Regleringen medförthyrorna har skillnader i hyrorattav

fallmellan lägenheter i många inte skillnader ispeglar reell boendestan-
dard.

.integreratTanken bakom målet boende ligger idet värdeär att ett attom
människor olika socialamed bakgrund i intemöts bostadsområde,samma
minst gäller det präglarhur detta barns undersökning gjorduppväxt. En av
storstadsutredningen visar dock idet storstadsområdena råder på-att en
taglig segregering olikasocial mellan finnsbostadsområden. Det t.ex. en
tydlig samvariation mellan variabler befolkningensrad mäteren som
sammansättning i olika bostadsområden socio-ekonomiskvad t.ex.avser

etnisk tillhörighet, sjuklighet,eller andel socialbidragstagare Statisti-etc.
ken tyder dessutom på denna segregering förstärktshar under 1980-att
talet.

Utbildningen fortfarande fördeladojämnt

Utbildning välfärdsresurser i flera olikaoch kunskaper kan betraktas som
första utbildning ha vidgaavseenden. För det kan egenvärde den kanett -

perspektiven möjligheter till rikare liv. perspektiv påoch Ettett annatge
in iutbildningens den politiskt sammanhangvärde är sättaatt ett -

möjligheterutbildning kan maktresurs, ökade attses som en som ger
medborgare och konsument. ekonomisktpåverka både I ettsomsom

emellertid framför utbildningens koppling till möjlig-perspektiv alltär det
väsentlig. Utbildning fyllaheterna arbetsmarknaden tvåpå ärsom anses

funktioner arbetsmarknaden. Dels höjer detpå den kompetensen och gör
kvalificerade jobbmöjligt eller arbetapå så medsätt att ta attmer ny

fyller utbildningen funktionen sorteringsin-teknik Dels att ettm.m. vara
formella utbildningsnivån samvariera personli-den medantasstrument -

förmåga till "framåtanda tillinlärning,egenskaper etc. gör densomga
effektivt urvalskriterium för arbetsgivaren vid personalrekrytering.ett

Arbetskraftens utbildningsnivå stiger kontinuerligtallmänna som en
de arbetsmarknaden i genomsnittkonsekvens lämnar haratt som enav

till.utbildning de kommer Exempelvis har utbyggnadenkortare än som av
gymnasieskolan medfört andelen i arbetskraftenhela saknaratt som gym-

från 55% 35%nasial utbildning minskat vid mitten 1970-talet tillpå ca
befolkningen iidag. bland åldrarna 25-44 saknar yrkes-Andelen år som

period minskat från till 25%utbildning har under denna 40 drygt och
i form eftergymnasialåldersgrupper har någonandelen samma som av

20% 30%.utbildning stigit från tillhar
högskoleutbildade emellertidstigande andelen tidenDen är överen

Efter kraftig expansion nämligenavklingande på 1960-talet harprocess. en
högskoleutbildningeninte volymen pâ ökat under de två decen-senaste

efter ungefárligengenerationerna födda 1950 konstantnierna. detAv är en
formerfjärdedel, genomgår olika högskoleutbildning.andel, som avca en

högskoleutbildade i befolkningeninnebär andelen medDetta att nuvaran-
efter sekelskiftet.dimensionering högskolan kommerde att stagneraav
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Diagram utbildningbefolkningen 25-44 år eftergymnasial15.6 Andel medav
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Källa: undersökningar levnadsförhållanden.Statistiska centralbyråns om

delvis svårforenliga lör-Utbildningspolitiken tilldelatshar centrala och
grundutbild-delningspolitiska ambitioner. skolsystemet skall godge en

utbildningsmöjlighetema jämlikt förde-ning till vidare skallalla. De vara
fallenhet vali meningen det håg och skalllade den är styraatt som av

fördel-utbildning. Samtidigt sammanhållen skola,det mål medär ett en
förningen utbildningsresurser inom skola.skall ske sammaramenav

skiktning i olika efterPolitiken inriktad undvika skolorpåär att en
aktivt bidra tillutbildningsnivå kvalitet. Utbildningen skall ocksåoch en

utjämning generationer, sociala röligheten.social mellan öka den
finns inteifrån uppfyllt och det heller någonDet målet långtärsenare

till social utjämning. Genom skolsystemet sker dettendens ökad syste-en
visarStatistiska elevundersökningarmatisk social skiktning. centralbyråns

signifikant ifrån lägre betyg grundskolanarbetarhem har änbarnattt.ex.
mindre fjärdedel arbetarbar-från tjänstemannahem.barn Medan än en av

gymnasielinjernahögskoleförberedandeväljer ärde längre motsvaran-nen
till tjänstemän tredjedelar. Detta slårandel bland bam högre tvåde över

utbildning ii social snedrekrytering till högre ålders-också igenom en -
högskoleutbildninggenomsnittliga andelen med25 -34 år denärgruppen

från25%, 15% bland arbetarhem.endast de kommermen som
fördelning utbildningsresurser gäller ocksåSamma sneda vuxenut-av

personalutbildningfår betydligtbildningen. högutbildadeRedan mer av
utbildning. SACO: medlemmar uppskattasmed lägre Avän attgrupper s

hälften får form personalutbildning varje medan endastnågon år,nära av
femtedel möjlighet.LO: medlemmar haren av s samma
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förmögenhetsfördelningen15.4 Inkomst och

Fördelningen inkomster förmögenheteroch den skillnaderär aspekt påav
i välfärd mellan olika individer eller i samhället traditionelltgrupper som
tilldrar sig intresset.det Fördelningspolitiska avvägningarstörsta ihandlar
hög grad vilken roll skillnader i ekonomiska fåskall spela iom resurser
fördelningen välfårdskomponenterandra i vilken utsträckningochav
utjämningen välfärden skall formen utjämning inkomstertaav av en av

förmögenheter.och
1980-talet karaktäriseras ofta i debatten decennium vidga-medettsom

de inkomst- förmögenhetsklyftor.och Mot denna bakgrund är det nu -
vid 1990-talets början särskilt viktigt inträngandeså möjligtatt som-
belysa faktisktvad har hänt. I bilaga 19 till Långtidsutredningen 1990som
redovisas inkomst- förmögenhetsfördelningenhur och utvecklats under
perioden 1967- 1987, baserat på bearbetningar statistiska centralby-av

inkomstfördelningsundersökningarråns frånoch material 1967 lågin-års
komstutredning Jansson, 1990.K., Slutsatsen finnsdetär tecken påatt

de ekonomiska har blivit något ojämnt fördeladeatt underresurserna mer
det decenniet. forfarandeMen fördelningen betydligt jämnareärsenaste
än på 1960-talet. ojämnareDen fördelningen tycks dock inte hat.ex.
medfört med små ekonomiska fått det sämre.att grupper resurser

Diagram Ojâmnhet15.7 i inkomstfördelningen 1967, 1975, 1978 1980-1987.och
Personer0-74 år

Gini-koefficlent för
inkomststondord
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0.18- ------------------------------------------------------------------------------- --
0.1s- ------------------------------------------------------------------------------- --
o.14- ------------------------------------------------------------------------------- --

o.12- ------------------------------------------------------------------------------- --
O.10 . . . . . . 1575 1§86 199o1965 1970 19 as

Gini-koeflicienten fördelningsmáttAnm.: varierar mellan 0 därär och 1ett som
värdet 0 jämn fördelning.heltangeren
Källa: Jansson, 1990, Inkomst- förmögenhetsfördelningenK. och 1967-1987,
bilaga 19till Långtidsutredningen 1990.
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Diagram inkomstfördelningen15.7 bild hur såg underutger aven
perioden inkomststandarden,1967-1987. Inkomstmåttet här den s.k.är
vilket innebär disponibla inkomst förfogarden hushåll överettatt som
relateras dels till hushållets sammansättning s.k. konsumtionsenheter,

vilka enligt socialstyrelsensdels till ekonomiska resurser som normer
för förkrävs skälig levnadsstandard denna hushåll.uppnåatt typen av

Fördelningsmáttet individer individer i tilldelasalla hushållettavser -
därvid inkomststandard.samma

kraftigt från mittenutjämnades inkomsterna relativtMätt på detta sätt
fram 1980-talet inkoms-1960-talet till slutet 1970-talet. Under harav av

istället bli ojämnt fördelade. utjämningtenderat Denterna att mer som
framförskedde fram till l980-talets början bestod allt i skillnadernaatt

låginkomsttagare definierat 10%mellan höginkomsttagare deoch som
respektive inkomsterna inkomstfördel-högsta lägsta reducerades, medan

ningen inom mellanliggande inkomstskikt relativt stabil.var
framförVad hänt 1980-talet allt inkomsttagar-under tycks attvarasom

i dragit ifrån övriga. 1%de allra högsta inkomstskikten de Dena av
inkomsttagarna inkomsterna för 2,4%1981 hade de högsta svaradesom

den inkomstsumman. 1987 stigit till 3%.totala Den andelen hadeav
förefaller inte finnas tendens i riktning,Däremot det någon dvs.motsatt

låginkomsttagama skulle efter. illustration iha släpat En dettaatt av ges
diagram inkomsttagarna inkomst-15.8 visar andelen harsom somav en

understiger inte till skäligstandard dvs. inkomst räckerett,som en som
levnadsstandard. uppenbarligen fortsatt minska,Den har än svagt,om

under 1980-talet.även

Diagram 15.8 Andel med inkomststandard mindre "skälig"än levnadsstandarden
enligt Socialstyrelsensnormer

Andel

457

40-

35-

30-

25-

n.5- ...... .............................................

1990198519801970 19751955

Källa: Jansson,K. 1990, Inkomst och fönnögenhetsfördelningen 1987,bila-1967-
19till Lángtidsutredningen 1990.ga
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Det bör understrykas diagramdessa bild inkomstfördel-att ger en av
ningen i tvärsnittsperspektiv. Det fördelningspolitisk synvinkelärett ur
viktigt vilken tidsperiod inkomstenöver vid inkomstjämförelse.mäts len
regel hur inkomsternamäts under Fördelar sig.år Ett så begränsatett
tidsperpektiv från vissa utgångspunkter missvisande bild in-ger en av
komstfördelningen. Det har betydelse för bedömningen inkomst-stor av
skillnader i vilken utsträckning inkomsterhar låga årettgrupper som
återfinns i inkomstskikthögre år.senare

Ett exempel inkomstenpå detta varierarär med åldern. T.ex. äratt
medianinkomststandarden för 50-åringar 30% förhögre 20-åringar.än
lnkomstspridningen beror således i viss mån åldersskillnader.på Därut-

byter också i inkomstfördelningenöver många plats föräven ålders-rensat
effekter viktigt exempel högskolestuderande oftaär registrerasett att-

låginkomststagare för inte sällan hamna i inkomst-de högreattsom senare
skikten. flerl sammanhang därför inkomsten hela livscykelöver ettvore
bättre mått inkomstfördelningen.på Ett sådant mått skulle sannolikt visa

jämnare inkomstfördelning.en

Ökad lönespridning

flertaletFör hushåll förvärvsinkomster, ersättning förär dvs. denarbete,
dominerande inkomstkällan. genomsnitt för samtliga inkl.l hushåll pen-
sionärer, % disponiblabestod 55 den inkomsten 1987 ersättning förav av
förvärvsarbete. minskatDenna andel har dock det decenniet isenaste -
mitten 62%. fördelningssynvinkelpå 1970-talet den för-Ur är dockvar
värvsinkomsterna betydelsefulla eftersom transfere-delän stormer en av
ringarna till förvärvsinkomst, Försäkringarknutna för inkomstbort-är som
fall i längre perspektiv pensioner. därföroch i gradäven Det är högett

i anknytningenolikheter till och position på arbetsmarknaden, dvs. arbets-
tider timlön, inkomstskillnader.och bestämmersom

lnkomstfördelningsundersökningarna förrelativt dåligt underlagettger
lönespridningenbedöma hur har förändrats. Som approximationatt en

används ofta fördelningen arbetsinkomst heltids-bland och helårsan-av
15.2. Enlig löneskillnadernaställda, tabell detta harsätt mätaatt ut-se

disponibla inkomsterna.vecklats på de Utjämningensättsamma som
fram till i början på 1980-talet har bromsats och sedan hardessupp
lönespridningen ökat Denna bild utvecklingen finnernågot. också stödav
i statistik, lönestatistik för LO-SAF-området. Tendensen vadt.ex.annan
gäller för inkomststandardenlönerna densamma den ökadeär som -

framförspridningen allt löneskillnadernaberor på ökat blandatt grupper
relativtmed höga löner.

Teoretiskt varaktiga skillnader timlönskall återspegla antingen in-
faktorerdividrelaterade skillnader i utbildning och yrkeserfarenhetsom

faktorereller kopplade till olika jobb olikaställer krav vad gälleratt
fysisk psykisk ansträngningoch kort sikt löneskillna-På kanansvar, m.m.

följd efterfrågeförhållanden olikader utbuds- och på delarbets-vara en av
perfekt fungerandemarknader. Men på arbetsmarknad skall den typen av

löneskillnader brist arbetskraftenbart beror på eller överskott påsom
vissa jämnasinom yrken eller branscher tiden. emellertidNuöver ärut
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själva ii verket höginte perfekt i avseende. Den ärarbetsmarknaden detta
Rörligheten olika delar arbetsmarknaden ärgrad segmenterad. mellan av

efterfrågeförändring kan krävautbudet tillbegränsad. Att enanpassa
tid. kanFörändringar utbildningens dimensionering och lång Deti tar

Därtilltraditioner i lönesättning svåra brytaockså finnas är etc.attsom
inflytande lönestrukturen.arbetsmarknadenhar på överett stortparterna

1988 visarstudie lönedilferenser och Selén,empirisk JohanssonEn av
anställnings-utbildning,uppsättning individrelaterade kön, ålder,att en

fysiskunderställda, ochtid utbildningskrav, antaloch jobbrelaterade
förklara löneskillnadernafaktorer relativtpsykisk ansträngning väl kunde
mindre förfaktorer föreföll betydelse de1968. ha avsevärtMen samma

Även visatundersökningar har1981. andralöneskillnader råddesom
1970-taletutjämning skedde underlönernaresultat. Den av somsamma

sikt förväntasförenades faktorer på lång kanalltså med deatt varasom
för faktisktmindre roll delönedilferentierande spela alltkom att en

därförBjörklundlöneskillnaderna. i 1986Slutsatsen bl.a. ärrådande att
marknaden.löneutjämningen sannolikt i hög grad skedde "mot

vidgade löneskillnaderna under 1980-talet harDrivkrafterna debakom
troligen ökadeföremål för analys. deninte varit motsvarande Men är
blivitför lönesättningen marknads-lönespridningen uttryck attett mer
utgjortlöneglidningen andelstyrd. indikation störreEn på detta är att en

gjorde 1970-löneökningarna 1980-talet vad de underde under äntotalaav
talet.

skillnader iviktig orsak tillarbetstidi förvärvsgrad och ärSkillnader en
samvariera medolika hushåll. Arbetstiden tenderarinkomst mellan att

olikatimlön förstärksskillnader i inkomst beror påtimlön, dvs. avsom
mått påarbetstidens betydelsearbetstid. indikation på ärlång En att ett

gini-koefficienten blandfördelningen arbetsinkomsterojämnhet i en-av
för30% vad det räknathelårsanställda lägre än ärheltids- och ärbart ca

inkluderas. Detta tordedeltidsanställdadåsamtliga anställda, dvs. även
inkomstskillna-förarbetstidens betydelseunderskattningdock avvara en

heltidsanställda.varierar blandeftersom arbetstidender, även
kapitel sysselsättningen ökatframgick1980-talet har,Under avsom

fastställainteinkomstfördelningen gårkraftigt. har påverkatHur detta att
motverkande tendenser. Påtill tvåtycks ha upphoventydigt, det gettmen

utjämnandeisysselsättningsökningen verkatsannoliktindividnivå har
deltids-mångamedelarbetstiderna beror bl.a. påstiganderiktning. De att

i siginkomster, vilketsinasina arbetstider och därmedarbetande ökat
kan ocksåfördelning arbetsinkomsterna. Detjämnarebidrar till aven

delstidsanställdaför heltids- ocharbetsinkomsternanoteras att samman-
tagna fördelade.blivit ojämntinte tycks ha mer

bidra-sysselsättningsökningen iställetförefaller hahushållsnivåMen på
nämligen hushållfinns tendenstill inkomstskillnader. Detgit ökade atten

sin arbetstid hushållänrelativt inkomststandard har ökatmed hög mer
efter hushålls-deninkomststandard. Hushållrelativtmed lägresett som,

tjänstemanna-klassificeras högreinkomst,högstmedlem har somsom
arbetarhushåll.betydligtsin förvärvsgrad änhushåll ökathar t.ex. mer

itjänstemannahushållvanligare i änvaritalltså så detDet kan attvara
sin arbetstid.ökatarbetarhushåll hustrunatt
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Tabell 15.2 Ojämnhet i inkomstlördelningen på olika nivåer i inkomststrukturen
1975-1987
Gini-koeflicient

1975 1978 1982 1985 1987

Arbetsinkomster för
heltidsanställda 0,195 0,171 0,169 0,172 0,176
Arbetsinkomster för
alla anställda 0,265 0,255 0,244 0,246 0,245
Faktorinkomster
samtliga hushåll 0,476 0,495 0,483 0,493 0,499
3+ inkomstförsäkringar 0,458 0,469 0,462 0,465 0,469

pensioner4+ 0,335 0,315 0,304 0,306 0,308
därav:
hushåll 64 år 0,309 0,267 0,279 0,291 0,298

5./. skatter 0,268 0,248 0,245 0,263 0,258
Disponibel inkomst 0,231 0,21 0,203 0,2191 0,217

Källa: Jansson,K. 1990, förmögenhetsfördelningenInkomst- och
1967- 1990,bilaga till19 Långtidsutredningen 1990.

Kapitalinkomsternas betydelse har ökat

frånInkomster arbete tillsammans kapitalinkomsternautgör med hushål-
faktorinkomster.lens Skillnader i kapitalinkomster iåterspeglar huvudsak

Fördelningojämn förrnögenheter. Kapitalinkomsternas synliga effekten av
inkomstfördelningenpå emellertid relativt eftersomär begränsad deklare-

kapitalinkomsterrade litenutgör så andel hushållens totala inkoms-en av
i inkomstfördelningsundersökningarna 5%.endast Det dockter, ärca en

underskattning bl.a. registreras realisationsvinster tillendast den del-
till beskattning. Transfereringar mellan hushållen ochtassom upp som arv

registrerasgåvor inte alls. Förmögenhetsskillnadernas betydelse för in-
komstfördelningen därför sannolikt betydligtär större.

Också teoretiska förtalar kapitaltillgångar spelarargument att storen
för inkomstfördelningen.roll Inkomsten skall mått på konsum-ettvara

tionsutrymme inkomst definieras den konsumtion möjligärsom som-
vid oförändrad förmögenhet.uppnå innebärDetta formerbl.a. allaatt att

icke-kontant avkastning eller nyttjandevärde, olika realatyperav av av
tillgångar, hem, skall tillräknas inkomsten. Likaså värdeför-skallt.ex. eget
ändringar tillgångar föraspå till inkomsten. Den i fastighetspriseruppgång

skett 1980-talet fångasunder till liten inkomstför-mycket del it.ex.som
delningsundersökningarna. Samtidigt visar diskussion försden som nu om
boendebeskattningen fastighetstaxeringoch detta långt ifrån äratt en
självklar för bedömningutgångspunkt inkomstfördelningen.en av

Trots arbetsinkomstemas fördelning bland anställda när både hel-att
tids- deltidsarbetande inkluderasoch inte tycks ha blivit ojämn, harmer
de totala faktorinkomsterna förräknat alla hushåll under 1980-talet fått en
markant ökad spridning. viktig förklaringEn till detta hushållär att som

faktorinkomsterhar mycket intesmå och räknas in bland anställda,som
ökat andel de totala hushållen i takt med pensionärerna blivitattsom av
fler. ojämnMen tendensen fördelning faktorinkomsternamot en mer av
gäller hushåll 64 år räknas indikeraräven över bon. Detta utveck-attom
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lingen kapital- företagarinkomster bidragitoch kan ha till ökaattav
Efterinkomstskillnaderna. 1982 har också företagarna haft betydligten

inkomststandardenutveckling haft.vad anställdaänmer gynnsam av

Skatter och transfereringar mindreutjämnar

I takt forvärvsinkomsternasmed inkomsterandel hushållens redu-att av
transfereringarnashar betydelse ökat. delvis effektDet ärcerats atten av

pensionärerna ökat befolkningenandel och pensionerna för-attsom av
bättrats. andelsökningen fallerDen största ändå ersättningar frånpå in-
komstförsäkringar, föräldraförsäkring,dvs. sjukförsäkring dispo-Deetc.
nibla inkomsterna betydligt jämnare fördelade faktorinkomstema.är än
Transfereringar och skatter åstadkommer omfördel-alltså betydandeen
ning inkomster. framgårAv tabell 15.2 hur inkomsterna blir jämna-alltav

fördelade för varje i inkomststruktur.s.k.stegre en
främstDet pensioner övriga transfereringar,är och barn- ocht.ex.

bostadsbidrag, tillsammans med skatterna åtadkommer omfördel-som
ningen inkomster. Sammantaget gini-koeñicienten för disponiblaär deav
inkomsterna 55% faktorinkomsterna.lägre förän än viktigasteDenmer
faktorn pensionema.är Men ålderspensionäremaäven räknas bortom
innebär transfereringar och skatter betydande omfördelning gradenen -

ojämnhet reduceras °/o.med 45av

effektomfördelandeTabell 15.3 Transfereringarnasoch skatternas
inkomststrukturenförändring gini-koefñcienten för varje iProcentuell stegav

19871978 1982 19851975

6,03,8 5,3 4,3 5,7lnkomstförsäkringar
32,8 34,2 34,2 34,326,9Pensioner

16,220,0 21,3 19,4 14,1Skatt
14,9 17,1 16,7 15,9Skattefria transfereringar 13,8

58,0 55,6 56,551,4 57,4Totalt

förmögenhetsfördelningen 1967-1987,Källa: 1990, Inkomst- ochJansson, K.
Långtidsutredningen 1990.bilaga 19till

ojämnhetframgår gradentabell 15.3 med hur mångaAv procent av
i reduktionför varje i inkomststrukturen tabell 15.2. Dennareduceras steg

transfereringarofta effekterojämnheten i fördelningen tolkas som avav
silTromatolka på detemellertid problem medeller skatter. Det är att

riktning.i Detta kanskefinns samband går ärDetsättet. motsattett som
föreFördelningen inkomster skattförspeciellt påtagligt skatterna. av

löneskillnader tenderargällerpåverkas skattesystemet. Det attt.ex. somav
arbetstiden skattesy-vidgas marginalskatter. Vidare påverkasmed höga av

bilddärför överdriven skatternaskapitel Tabellenstemet, avger ense
omfor-m.fl. 1988omfordelande förmåga. framgår SöderströmSom av

i olika åldrar och medi mellan inkomsttagaredelar skatterna hög grad
variabler förefallerförolika arbetstid. Om konstanthåller dessa bådaman

förmåga begränsad.omfördelande ganskaskatternas vara
relativa skillna-denreservationen kan ändå konstateraMed den attman

före efterinkomstfordelningen och skatt reduceradesi ojämnhet iden
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förmågaomfördelandeSkattesystemetspåtagligt mellan 1982 och 1985.
varit skattereformenbidragande till kan haminskade. orsak dettaEn

omfördelningsförmågaStatistiken1985. tyder på skattemas1983- att
fortfarande mindre 1970-talet.därefter, undernågot änökade men var

idagfått omfördelande betydelseTransfereringama har däremot störreen
1970-talet.i mitten påän

omfor-transfereringar mindreoch någotSammantaget hade skatter en
visaruppdelning dockeffekt 1987 1982. En på åldersgrupperdelande än

faller ålderspensionärema. hängerreduktion helt på Dettadennaatt sam-
pensionärer fått därmed harnyblivna har högre ATP ochmed attman

vidgats. hushållpensionärer Förinkomstskillnaderna äldregentemot un-
transfereringar förtids-fordelningskapacitet hos ochökadder 64 år har en

fördelningsformåga. des-minskade Förpensioner skattemaskompenserat
faktorin-i inkomstspridning mellanrelativa skillnadendenhushållsa var

1987 den 1982. Mendisponibla inkomster lägre vadoch änkomster var
faktorinkomster despridningenökade över, såsamtidigt vägde den attav

fördelade.ojämntinkomsterna ändådisponibla var mer

utveckling samboende på 1980-Ensamstående har haft sämre änen
talet

inkoms-på hurInkomstfördelningen också belysaskan att man sergenom
framgårtiden for olika hushåll. tabell 15.4förändrats Avöver typerten av

förändrats for olikahushåll sammansätt-inkomststandarden harhur av
ning och åldrar.

Deti utvecklingen värda uppmärksamma.finns drag ärDet atttre som
kollektivtidsperiod pensionärernalängre harförsta överär att sett som

följ-påtagligt. framförDetta alltsin inkomststandard högst ärförbättrat
fått ATP-pension.pensionärer Det kanfleralltden noteras attattav

hushållstyperolikaförnkomststandard15.4Tabell
förändringProcentuellNivå

1975-1980-1982-l967-1967-l975-
19871980 198219871987 1987 1975

Hushåll barnutan
3,1-9,133,0 -2,1 4,430,118-29 1,34årEnsamstående

-6,22,3 1,9 11,12,20 17,0 14,418-29 årSamboende -
6,6 9,538,8 3,4 1,11,85 43,430-64 årEnsamstående - 12,3-2,915,7 6,121,52,29 40,530-64 årSamboende

7,322,0 12,1 1,464,3 34,71,4765Personer -
med barnHushåll

7,3-2,8 -1,441,6 2,81,47 45,5Ensamstående
12,93,32,027,4 11,41,66 41,9Samboende -

28,641,3 9,59,5 3,8 -3,71,73Samtliga

65 74 år.-b år.18 74-
bila-1987,förmögenhetsfördelningen 1967och1990 lnkomst-Källa: KJansson, -

1990.Långtidsutredningentill19ga
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sinpåtagligt förbättrade posi-pensionärerna krisåren" 1975 1982under -
följd pensionema värde-tion relativt andra Det att vargrupper. var en av

föll. Efter 1982 fram till 1987i tid och harsäkrade då reallönernaen
därförhaft utveckling övriga depensionärerna istället bl.a.sämre än atten

full kompensation vid devalveringen 1982.inte fick
inkomststandar-påtaglig under 1980-talet hartendens ärEn attannan

för hushållför långsammare med tvåden hushåll med ökat änvuxenen
möjlighe-viktig förklaring till skillnaddenna ärsamboende En attvuxna.

framförarbetstiden varit olika. allt samboendehar Det ärökaattterna
inte hafttidigare, ensamståendemedanarbetar än sammasom mernu

Eftersom isitt arbetskraftsutbud. ensamståendemöjligheter ökaatt ge-
förvärvsarbetet förnomsnitt inkomststandard har det ökadehar lägreen

skillnaderbidragit till vidgade mellan dessa Dettasamboende grupper.
hushållsnivå finns i utvecklingen påvisar återigen det dragmätt påatt

fördelningi riktning ojämnarbetsmarknaden verkat mot aven mersom
inkomsterna.

förefal-tredje under 1980-talettendens ungdomar generelltEn är settatt
relation till inkomst-haft utveckling övrigaler ha Isämre änen grupper.

inkomsterungdomarnas reduceratsstandarden bland medelålders har
framgick diagram 15.8diagram 15.9.markant, Detta även ovan, somavse

inkomstandard under ökatvisar andelen ungdomar med ett t.o.matt
finnsomtvistat vad beror på. Det radl980-talet. dettaunder Det är en

statistiken 18 räknasungdomar årproblem med tolka överatt ex. som-
ej.i föräldrahemmet eller En ökadhushåll de bor kvareget oavsett om

blirtill registrerade inkomsternabidragit deandel studerande kan ha att

föråldersgrupperi värdetför olikaDiagram 15.9 Inkomststandard procent gruppenav
år45 54-

Procent

85-

80-

75-1

70-

65-

60 I VI I lr r Ir I I I r1 I I I II I I rI I I 199019851980197519701965

Källa: förmögenhetsfördelningenJansson, K. 1990, Inkomst- och 1967-1987,
19till Långtidsutredningen 1990.bilaga



366

lägre, kanske egentligen försämradspegla för-standard. Enutan att en
skjutning nedåt genomsnittsåldern inom har dragit ned denav gruppen
genomsnittliga inkomsten. det inteMen bara den faktorerär typen av som
ligger bakom utvecklingen för ungdomarnas ekonomiska situation. Ar-

försämradesbetsmarknaden påtagligt för iungdomarna början 1980-på
samtidigttalet, ungdomskullarna relativt Det har ocksåstora.som var

blivit försvårare ungdomar sigetablera på arbetsmarknaden,att även om
arbetskraftsefterfrågande årens höga döljer detta.senaste

Om verkligen försämringdet skett relativ för ungdomarna kan dennaen
olikatolkas på två Detsätt. är det generationselfektär deattena en -

generationer på 1980-talet dålighade ekonomisk utveck-som var unga en
ling och detta kommer leva kvar högre i åldrarna, framtidamedanatt upp
ungdomsgenerationer fåkommer bättre förutsättningar. Den andraatt
tolkningen det strukturell förändringär är ungdomar har generelltatt en -
fått ekonomiska villkor relativtsämre dvs. mellan ungdo-att gapetvuxna,

vidgatsoch permanent.mar vuxna mer

örmögenhetsfördelningenF

perspektiv välfärdenMed det på skisserades individensdärsom ovan,
välfärd kopplades till tillgången inkomst-på kan förmögen-ochresurser,
hetsfördelning betraktas sidortvå sak. Inkomsten kansom av samma ses

avkastningen form tillgångpå någon från finansiella ford-alltsom av -
ringar till utbildning, yrkeserfarenhet eller liknande.

förmögenhetDen i fördelningsstudiermäts den redovi-typsom av som
i bilaga 19 begränsad del förmögenheten iär denna meningsas en av -

nämligen deklarationspliktiga tillgångar. finansielltDet är därmed enbart
kapital viss storlek och fastigheteröver registreras. innebärDeten som

värdet bostadsrätter till ligger utanför förmögenhets-delt.ex. att storav
måttet. Detsamma gäller värdet pensionsrättigheter i folkpension, ATPav
och andra pensionssystem.

definieradeFörmögenhetema, detta betydligtpå ojämntsätt, är mer
fördelade inkomsterna. gini-koefñcientenän Medan för den disponibla
inkomsten till knappt 0,2uppgår detta mått ojämnhet för förmögen-är på
heter 0,8.över

Förändringar i förmögenhetsfördelningen i prisut-påverkas hög grad av
vecklingen olikapå tillgångsslag. Fastigheter jämnarehar mycket för-en
delning aktier. Fastigheter ocksåän väger andel hushål-t.ex. tyngst som av

förmögenhet 40% villor fritidshus,lens drygt och aktiermedanavser-
för 8%. prisstegring villor därför förmögenhetsför-En på påverkarsvarar

delningen i utjämnande riktning, imedan börsuppgången verkaren en
riktning, aktieinnehavså länge hushållens koncentrerat till deärmotsatt

rikaste hushållen.
empiriska finnsDet material förmögenhetsfördelningen framsom om

till splittrad bild1987 utvecklingen det decenniet. All-senasteger en av
förmögenhetema blivitmänt tycks ojämnt fördelade gini-koeffici-mer -

har stigit. utvecklingDenna bl.a. resultatet kombinationärenten av en av
fastighetsprisema föll i förstareala under hälften 1980-taletatt termer av

samtidigt kraftigt.börskursema stegsom
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FörmögenhetsfördelningenTabell 15.5
2% rikaste hushållensandelrespektiveför förmögenheter och deGini-koefñcient 1

förmögenhetensamladedenav
1986 19871984 19851978 19831975

0,826 0,8410,798 0,798 0,8080,783Gini-koeñicient
15,8 17,1 16,115,6 16,9 15,41% 16,2rikaste

23,3 22,423,2 21,4 22,022,8 22,72% rikaste

aUppskattade värden.
förmögenhetsfördelningen i Sverige 1967-Källa: ochK. 1990, Inkomst-Jansson,

Långtidsutredningen 1990.1987,bilaga till19

samtidigt inte medfört rikaste blivitMen tycks detta ha de hushållenatt
rikare. förmögenheten 1% 2%andel de eller rikasteDen ägssomav av

inte skillnaden i förmögen-hushållen har tenderat öka. Inte heller haratt
% rikaste 50 °/0rikaste hushållen ökat. Förklaringenhet mellan de 25 och de

till ojämnheten gini-koefficientenmed tycks istället liggaden ökade mätt
Förändringar i förmögenhetsfördelningen. flerpå den nedre delen Alltav

nettoförmögenhet.sig redovisar negativhushåll har skuldsatt och
de rikaste hushållen tycks haDet också värt byttär att notera att

sammansättning. mitten jordbrukarepå 1970-talet med1 t.ex. storavar
jordbruksfastigheter,tillgångar i ofta relativtlågt belånade, storsom var en

% decennium jordbrukarnaandel de rikaste hushållen. Ett harl senareav
minskat kraftigt i rikaste istället högin-antal bland de och medersatts
komsttagare i storstäderna.

fördelningenJämställdhet och mellan15.5 ochmän
kvinnor

Vid fungerande effektivitetsmåletsidan väl ekonomi rättvisochav en en
fördelning välfärden ofta jämställdhetställs mellan och kvinnormänav

självständigt mål för politiken. jämställdhetMålet harettupp som om
preciserats i regeringens jämställdhetspropositiont.ex. ochmänattsom

möjligheter,kvinnor skall rättigheter och skyldigheterha på tresamma
i arbetslivet innefattar utbildning, arbetsvillkorområden: löner,som-

i reproduktionen och hemarbete och ibarnomsorg detetc, m.m.- -
politiska livet.

specifikjämställdhet kvinnofråga.1950-talet betraktadesPå som en
kvinnors möjligheter bibehålletDiskussionen fördes i medatttermer av

för diskussionenoch hemarbete också yrkesarbeta. Idag gällerbarnansvar
ansvarsfördelning förjämnare mellan könen såväl hemarbeteen som

jämställdhetsmål kvinnor skallmarknadsarbete. Det uttalat kun-är attett
ekonomiskt oberoende männen.na vara av

bilaga 23 till Långtidsutredningen kvinnornas1 behandlas roll och ställ-
ning i ekonomin Jonung och Persson red., 1990. framhållsDet där att

ekonomiska jämställdhetenden olika aspekter.många Det hand-rymmer
lar ekonomiska kvinnor förfogarbåde hur jämförtöverstoraom resurser

varifrån kommer från offentligamed män och dessa arbete, sektorneget-
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dimensionvia transfereringar överföringareller inom tredjehushållet. En
frågan segregering, kvinnorär och olikamän arbetar på delart.ex.om om

frånarbetsmarknaden eller olika transfereringssystem. fjärdeersätts Enav
dimension kvinnors representation, inflytandeär hur och makt jämfört
med i de sammanhang fattasmäns där det beslut hur ekonomis-utser om

fördelas, inom fackföreningar,ka skall i näringslivet, i riks-t.ex.resurser
inom familjen.dagen och
arbetsmarknadsperspektiv jämställdheten dimensioner.i har tvåSett ett

fördelningen olika former arbete mellan könen. DetförstaDen är avav
marknaden,fördelningen hemarbete och avlönat arbete pågäller dels av

fördelningen kvinnor i olika utbildningar och yrken.mellan ochdels män
för olikadimensionen ekonomiska ersättningen arbetenandra denDen är

lönedifferenser ekonomiska ojämnkönsmässiga och konsekvenser av en-
fördelning hemarbetet.av

decennierna överflyttning kvin-De har det skett markantsenaste en av
från tilltid hushållsarbete marknadsarbete, del dendvs.nors en av pro-

kvinnor tidigare utförde i flyttats tillduktion hemmen har översom
tidigare transfereringarna inom familjen förmarknaden. En del deav

skattefinan-och barntillsyn, dvs. mellan makar, harbarnavård ersatts av
offentliga transfereringar inom för föräldraförsäkring-sierade t.ex.ramen

kvinnors ekonomiska beroende enskildaPå detta har mänsätten. av
Samtidigt direkta i till indirekta,minskat. har deras via männenmotsats

funktionssättberoende arbetsmarknadens och andra marknaders ökat,av
politiska fackligaliksom direkta beroende och beslutsprocesser.deras av

ekonomiska situation idag utfalletKvinnors bestäms således på radav en
olika fördelningsarenor, arbetsmarknaden, offentliga ochden sektornsom

fördelningsarenorfamiljen och hur dessa påverkar varandra.av
för jämställdhet decenniernapolitiska åtgärderna ökad deDe senaste

omfattat direkta jämställdhetsåtgärder allmänna åtgär-såvälhar som mer
transfereringspolitik,skattepolitik, socialförsäkrings- ellerinomder t.ex.

familjelagstiftning.sysselsättningspolitik och På arbetsmarknaden har
jämställdhetspolitiken efterfrågesida diskrimine-både motverkaatten -

lönesättning, arbetsvillkorrekrytering, och utbuds-ring vad gäller etc., en
instimulera kvinnor arbeta och komma påsida underlätta och attatt-

utbudssidan,mansdominerade yrkesområden. Tyngdpunkten har legat på
undanröja olika hinder for kvinnor forvärvsarbeta,framför allt på att att

motiven förekonomiska kvinnorutbyggd barnomsorg. Det.ex. engenom
for kvinnor omfördelaförvärvsarbeta och hushållsarbeteoch män attatt

forstärkts,icke-marknadsarbete sinsemellan har ocksåoch t.ex. genom
omfatt-tid jämställdhetspolitiken i ökadsärbeskattningen. harPå senare

inriktas diskrimineringsaspekten lagenning kommit på t.ex. motatt
JÄMO-ämbetetkönsdiskriminering inrättandet 1980 och på-och attav

utbildningkvinnornas val och yrke.verka av

mellan ochArbetets fördelning kvinnor män

framgick utjämning vad gällerSom kapitel 6 har det skett markantenav
fördelning Skillnaden mellan ochmellan könen. mänsmarknadsarbetets

från 1970 till 5forvärvsgrad minskat 28 procentenheterkvinnors har
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procentenheter idag. småbarnsföräldrarBland har den kvinnliga förvärvs-
frekvensen från 52%ökat 1970 till 86 °/0 1988. siffrorDessa överdriver
dock omfördelningen kvinnors frånarbete hemmen till marknaden.av

forvärvsfrekvensenDen höga till vissupprätthålls del kvinnorattgenom
behåller kontakten med arbetsmarknaden under småbarnsåren, men sam-
tidigt förhar huvudsansvaret vilketbarnen, möjligt föräld-är med utökad
raledighet deltidsarbete.och

En rättvisande bild omfattningen kvinnors och mäns mark-mer av av
fårnadsarbete relatera totala faktisktden volymenattman genom av

arbetade timmar till i befolkningentotala antalet respektivepersoner av
kön. Utvecklingen under de 25 inneburitåren har ökning detsenaste en av

timmarantal kvinnor i genomsnitt åt marknadsarbeteägnar med 6 timmar
vecka. Under period ihar genomsnitt överförtmännen 8per samma

timmar frånvecka marknadsarbete till verksamhet t.ex.per annan genom
arbetstidsförkortningar, Männens marknadsarbete har såle-semester etc.
des minskat kvinnors ökat.änmer

Tabell 15.6 Genomsnittlig tid i marknadsarbetefor kvinnor 1963- 1988och män
Veckoarbetstid i timmar i befolkningenper person

KvinnorMän Kvinnornas
arbetstid i
procent av
männens

1963 40 16 42
1968 36 16 45
1973 32 17 51
1978 31 18 58
1983 31 20 64
1988 32 22 70

Källa: Jonung, C. 1989, Jämställdhet arbetsmarknaden.på

vilken utsträckningI detta inneburit männen också ökat sin andelatt av
hushållsarbetet mindre eftersom det saknas datavet utveck-man om, om
lingen tiden.över De data finns tyder dock på hushållsarbetetattsom
blivit jämnare fördelatnågot mellan könen. Enligt undersökningen av
statistiska centralbyrån den befolkningens 20-64 tidsan-årom vuxna
vändning 1984- 1985 timmarägnar män 18 kvinnoroch 32 timmar ica
veckan icke-marknadsarbete,åt dvs. kvinnorna för drygt 60 procentsvarar

hemarbetet. Det det definieradeär snävt hushållsarbetet står for deav som
skillnaderna i tidsinsats mellan könen.stora Det timmar17 iupptar ca

förveckan kvinnor och 4 timmar i veckan för Summanmän.ca av
förvärvsarbete och icke-marknadsarbete foruppgår kvinnor till 57ca
timmar foroch till 59 timmarmän vecka. Arbetsinsatserna alltsåärca per
ungefär likvärdiga mellan könen. Det deras fördelningär på marknadsar-
bete och icke-marknadsarbete fortfarande skiljer sig markant.som

Arbetsdelningen mellan hem och arbetsmarknad ihar mycket ersatts av
arbetsdelning på arbetsmarknaden. Kvinnorna har burit sig sinameden

traditionella uppgifter på arbetsmarknaden, de vårdar, undervisar ochut
arbetar i olika serviceyrken.

Segregeringen på arbetsmarknaden förhållithar sig anmärkningsvärt
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yrkessegregeringen, den andelkan tolkasstabil. indexEtt på avsom som
fåför kvinnorna skullebyta yrkekvinnorna skulle behöva att sammasom

% 1988. Sverige,visar 65 % 1963 och 61yrkesfördelning påmännen,som
förvärvsfrekvens,hög har yrkessegrege-internationellt harsett enensom

i industriländer.lika andraminst högring är somsom

arbetsinsatserför och kvinnorsekonomiska ersättningen mänsDen

kvinnors arbetsinsatser mellanochojämna fördelningen mänsDen av
segregeringen arbetsmarkna-och påicke-marknadsarbetemarknads- och

relativtekonomiska utfallet för kvinnorför män.dethar konsekvenserden
inkomsteromfattning kvinnorsi marknadsarbetets görSkillnaderna att
kvinnornaVid lika timlön skulleblirmarknadsarbete lägre än mäns.från

förvärvsinkomster.70% männensavca
olika yrkesområden tenderarskiljer sig mellanEftersom åtlönerna

ekonomiskaleda till denarbetsmarknaden ocksåsegregeringen på att att
Ekonomisktskiljer sig mellan könen.för marknadsarbete återsättningen

oftafaktumvertikala segregeringen, dvs. det mänden s.k.har också att
betydelse.inom olikabefattningar kvinnorna yrkensig i änbefinner högre

Även arbetsmark-inflytande segregeringen påkandimensionen makt ochi
förolika utfall könen.bidra tillnaden

löne-l970-talen känntecknades1960- ochUtvecklingen under attav
mellanminskade. Utjämningenkvinnorochskillnaderna mellan män

inom privatför tjänstemän såvälför ochsåväl arbetaregälldekönen som
kvinnorshelhetarbetsmarknadenoffentlig sektor. För steg me-somsom

Däreftertill tycksfrån 72% 1971 82 1983.tilli förhållande mänsdellön
löneskillnader haminskadeutvecklingen stannatmot av.

ochför förklara löneskillnadertvå huvudansatserharEkonomer att
utbudssi-från arbetsmarknadensefter utgåryrkessegregering kön. Den ena

skillnadernafamiljen. Enligt denna berorarbetsfördelningen inomochda
utbild-formellkvinnor har lägrekvinnor och påmellan mäni löner att
mindreyrkeskvalifikationerarbetslivserfarenhet, lägre ochning, mindre

kvinnors yrkcsinriktningiSkillnaderna ochupplärning i mänsarbetet etc.
kunskaperskiljer sig i krav de ställer påolika yrken depåberor också att

ochövertid, etc. därdeltid, mänavseenden t.ex.i andraoch resor
iskillnader hemansvar.preferenser beroende påolikakvinnor har

efterfrågesida ochfrån arbetsmarknadensutgårandraDen ansatsen
lönkvinnor betalas lägre ändiskriminerade, dvs.kvinnor är attattmenar

i sinkvalifikationer. Dettaarbetsinsats och ärför turmän sammasamma
segregeringen olika yrkesom-könsmässiga mellanmöjligt grund denpå av

arbetsmarknadensig till begränsade delarGenom sökaråden. ut-att av
tolkasrelativlönerna kan dåsin potential. De lågakvinnorna intenyttjar

arbetskraft påkvinnlig dessautbudsöverskottresultat ettett avavsom
kvinnligttraditionelltförklaring kanEndelmarknader. attvaraannan

manligt arbete ochtraditionelltlika högtinte värderas attarbete som
i fackli-förmått sina intresseninte hävdaolika anledningar,kvinnorna, av

beslutsfora.andraochga-
kvinnors utbild-visar ökningen svenskalöneskillnaderStudier att avav

löneskillnader-utjämningenbidragit tillarbetslivserfarenhetning, etc. av
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till ringamellan könen. kvarvarande löneskillnadema tycks bara delDena
tillskrivas i kunskapskapitalkunna skillnader mellan könen. T.ex. kunde,

enligt studie, löneskillnadema förendast 10 mellan könenprocenten ca av
1984 hänföras till skillnader i kunskapskapitalhela arbetsmarknaden

Löfström 1989.
faktorer utjämning kunskapskapital mellan könen,Andra än av som

fördelning,lönepolitik sysselsättningens tycks ha spelat roll föroch större
Utvecklingenlöneutjämningen mellan svenska och kvinnor. löne-män av

skillnadema utvecklingen förmellan könen väl med löne-överensstämmer
skillnadema i Lönedifferenser efter utbildningallmänhet. yrke, ålder, och
näringsgren utjämnats motsvarande tidsperiodhar också under och lö-
nespridningen inom olika sektorer har minskat tydermarkant. Detta på

löneutjämningen till följd låglönesatsningar varitden generellaatt etc.av
bidragande orsak. Detta styrks generellt ökad lönesprid-starkt atten av en

ning skillnader Till bildenunder l980-talet också ökade mellan könen.gett
kvinnor betydligthör lönespridningen bland ökat blandänatt mer

finns dilferentieringunder l980-talet, dvs. det tecken på ökadmännen en
inom kvinnokollektivet. kvinnor, sannolikt tillFör lågavlönade delstor
inom offentlig skillnadernasektor, har således lönermännensgentemot

för kvinnorna i genomsnitt.ökat änmer
sjukförsäkrings-lagstiftade pensionsrättigheter,Eftersom och avtalade

löneskillnaderarbetsinkomst, återspeglasförmåner baserade påärm.m.
socialförsäkringssystemetarbetstid i i utfalletskillnader i hög gradoch av

uppgick genomsnittliga pensionen fördeni pensionerna. Sålundaoch
%i mitten till 65kvinnliga ålderspensionärer 1980-talet männens.av ca av

arbetstid försinkvinnor i gradNär högre än männen att ta ettanpassar
kan det betraktasi hemarbete och barnomsorgstörre som enansvar

ekonomiskafördelning i hushåll. konsekvensernamellan makar Deett av
ifår konsekvenserfördelning ackumuleras åren och ocksådenna över upp

individuelltnaturligtvis lösas planpensionsåldem. kan påDetta ett -
pensionförsäkring förfinansiera hustrun. Menkan t.ex. omenmannen

ekonomiskt oberoendekvinnan skall uppnåmålet är ettatt av mannen
tilloffentliga pensionssystemen hänsyn hur hem- ochmåste också de ta

fördelas mellan makar.marknadsarbete
ekonomisk jäm-Sammanfattningsvis utvecklingen ökadhar gått mot

ökatKvinnornas andel marknadsarbetet harställdhet mellan könen. av
tidsperiod.utjämnats längrekraftigt löneskillnadema haroch översett en

kvinnornas marknadsinkomsterna ökat.medfört andelDetta har att av
fortfarande kraftig segregering på arbetsmarkna-emellertidDet råder en

kvinnorskillnader i tidsinsatser och görLikaså kvarstår de mänden. stora
förändringarna därvidlag förmodligenicke-marknadsproduktioni och är

fördelning.marknadsarbetetsmindre vad gällerän
arbetskraftsutbudets tillväxt i lika höginteUnder 1990-talet kommer

1970- och 1980-dominerat kvinnor det undergrad att som varvara av
kvinnornas arbetskraftsdeltagande öka,Visserligen beräknastalen. men

befolkningsförändringar.framför allt frånarbetskraftstillväxten kommer
kvinnodominerade yrkenarbetskraft inom traditionelltEfterfrågan på

samtidigt fortsätta hög.kommerbarnomsorgent.ex. vården och att vara
segregeringen arbetsmarknaden kan brytaskönsmässiga påOm därtill den
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finnas förutsättningar förborde det det åter skulle kunna skeatt en
löneutjämning mellan och kvinnor.män

Det understrykas jämnare arbetsfördelningbör mellan könen haratt en
sidor fördelningentvå marknadsarbete fördelningenoch icke-av av-

politikmarknadsarbete. En leder till kvinnornas andel mark-attsom av
nadsarbetet ytterligare ökar det sker omfördelningmotsvarandeutan att
till hushållsarbetet riskerar medföramännen kvinnornas totalaatt attav
arbetsbelastning ökar.

inteDet heller okontroversiell kvinnorär och delamän skallatten syn
lika.arbetet helt Ett jämställdhet fördelningensynsätt på ärannat att av

hemarbete och marknadsarbete respektive olika slags marknadsarbete
fördelat.kanske måste eller bör ojämnt Problemet ärrent av vara- -

istället ekonomiska ersättningen förden kvinnors bliarbete måsteatt
högre. Det handlar både värdera yrken med kvinnodomi-att storom upp

ioch högre grad kvinnors iarbete hemmet.ersättaattnans
jämställdhetsaspekterOavsett aktualiseras socialförsäkrings-synsätt på

i utsträckningden utjämning mellan ochmänssystemet etc. som en
kvinnors i realiteten tillarbete och löner kommer finnsinte stånd. Här ett
jämställdhetspolitiskt dilemma. System olika förpå motivsättsom ger
kvinnorna del marknadsarbetet innebärastörre kan också deatt ta attav
kvinnor olika inte villskäl eller kan det fårgöra också sämreettsom av
ekonomiskt utfall.

Fördelningspolitiska frågeställningar inför 1990-15.6

talet

framtida utvecklingen i fleraanalys gjorts de tidigareDen den avav som
traditionella fördelningspolitiska instrumentenkapitlen visar de underatt

ställas inför delvis förutsättningar.1990-talet kan komma Kunska-att nya
fördelningspolitiska konsekvenserna del dessade av en av nyaperna om

förutsättningar Om vibegränsade. andra något Under allaär vet mer.
finns lyfta fram i ljuset möjlig-omständigheter det skäl de problem ochatt

sig.heter avtecknarsom

fördelningspolitikenInternationaliseringen och

intemationaliserats efterkrigsti-ekonomin har snabbt underDen svenska
fåttkapitel denna utvecklingden se 2 och l. Under år harlt.ex. ensenare

integrationssträvanden finns iaktualitet de Europa.ökad somgenom
förstärker handelnoch påskyndar redan pågående tendenser. BådeDessa

förväntasfaktorrörligheten öka. innebär minskatoch kan Detta ett utrym-
fördelningspolitik.för omvärlden oberoendeme en av

inom införsOm arbetsmarknad Västeuropa ställs bl.a.gemensamen
införsolidariska lönepolitiken förutsättningar. Som framgården nya av

till Långtidsutredningen denbilaga 4 är svenska lönestrukturen avsevärt
flestajämnare i andra västeuropeiska länder, Lundborg, 1989a.deän se

förTill viss detta uttryck högre homogenitet vad gällerdel gradär en av
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utbildningsnivå produktivitet. tilloch det del ocksåMen ärt.ex. stor
följden utjämnande lönepolitik.medvetetav en

arbetsmarknaden relativa utbildnings-Inom delar med låga ochav -
prestationskrav relativa i Sverige högre i andra länder.är den lönen än-

finns därför förväntaDet anledning den ökade invandring kanatt att som
följa EG-integrationpå koncentreras till låglönegrupper. Svenska låglö-en
neföretag fåkan med andra 0rd komma lättare rekryteraatt att attgenom

sig till europeiska blir detvända den arbetsmarknaden. Därmed svårare
i förstärks möjligheterdriva dessa sektorer. Detta ökadelönernaatt upp av

till etablering utomlands.
förDen tendensen kan komma gälla lönermotsatta att grupper, vars

idag hålls tillbaka solidariska lönepolitiken. Vinstrika och högpro-denav
duktiva företag för frånkan komma hårdare lönepress denutsättas en
europeiska arbetsmarknaden.

vid EG-integrationSlutsatsen den svenska lönestrukturenär näraatt en
kommer sig itendera den råder omvärlden. Det kommernärmaattatt som

fastbli hålla vid solidarisk lönepolitik,svårare verkaratt att emoten som
följd arbetskraftensden lönestruktur råder i Europa. Detta ärsom en av

rörlighet, vilken i sig naturligtvis positivaökade också har många tänkbara
välfårdsaspekter. rörlighet förMen det också konsekvens denär en av
kapital finns. iredan Företag låglönebranscher har sedan längesom

sig till solidariska lönepolitiken sigden etableraanpassat att utom-genom
lands.

emellertid viktigt ihåg inte innebärDet komma dettaär att attatt
Åtgärderlöneditferensema helt till omvärldens.måste ut-somanpassas

jämnar i produktivitet, utbildningsinsatser riktadeskillnader mott.ex.
lågutbildade, för integre-kan lönestruktur även påutrymme somge en en

ijämnare den omvärlden.rad arbetsmarknad är än
inteför integration med EG däremottalarDet närmaremesta att en

för fördelningspolitiska insatser inom förskulle begränsa utrymmet ramen
socialpolitiken EG-länderna råder idag relativt skillna-Bland storam.m.

socialpolitiska ersättning vid arbetslös-området, vad gällerder på det t.ex.
inomsjukdom. i integrationsarbetet EG har också påhet eller Tendensen

i riktningfrån ambitionen uppnåår gått att gemensamma normersenare
nationell autonomihålla kvar hög grad på detta område. Detattmot en av

framtiden skillnadersannolikt i rådasåledes det kommerär även attatt
socialpolitiskabeträffar ambitioner.mellan länder vad

socialpolitik effekter migrationen tving-skillnader i skulle påAtt ge som
fram utjämning förefaller inte sannolikt. jämförelse mellanheller Enar en

SverigeSverige åtminstone rikare EG-länderna visar inte påoch de att
beträffar omfattningensystematiskt avviker på denågot sätt uppåt vad

förmånerna försociala sysselsatt arbetare. Däremot detärt.ex. en sanno-
politiken svagalikt den svenska är generös t.ex.att motmer grupper,

förtidspensionerade Bland dessa emel-långtidsarbetslösa, äretc. grupper
migration efter inte-lertid möjligheterna till begränsade även närmareen

gration med omvärlden.
fördelningsambitionema i social-bibehålladet gårDet avgör attsom om

fmansieringsmöjlighetema,politiken istället dvs. ha skattesystemär att ett
avviker från i problemdet andra länder. Detoch skattetryck är ettett som
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idag i själva funnitsfinns och verket har det sedan länge. Detredansom -
inte faktorer till EG-integration.kopplade eventuellhär är ärsom en

för skattepolitik följdredan idag begränsatUtrymmet ären egen som en av
tjänster. minskardet utvecklade utbytet och Det med den pågåen-av varor

internationaliseringen det inte obefintligt tillde avgörsär utanmen-
sidst villiga ioch svenska löntagare motsvarande månsyvende är attav om

från reallöneökningar.avstå

fördeladAnpassningsbördan ojämnt

kapitlen diskuteras olika strukturomvandlingen.l0- 13 aspekter på DetI
framgår faktorer, energiprisutvecklingen, fördär många bl.a. talar attatt

ekonomin kommer strukturell omvand-den svenska genomgå snabbatt en
Basnäringarna förväntasling under 1990-talet. kan långsamt medanväxa

kunskapsintensiva näringslivetdelarna expanderar. Detta kan kom-de av
förstärka existerande regionala obalanser. omställningspro-Dennaattma

anpassningsförmåga i form rörlig-ställa höga krav påkommer att avcess
regioner, utbildningmellan yrken ochhet etc.

fördelade,anpassning kommer inte jämntpåKraven att utanvara
regioner Vidare förmågan tillsärskilt vissa och branscher.drabba är an-

vid omvandling inte jämnt fördelad olikapassning strukturell mellanen
arbetsmarknaden. Som diskuteras bl.a. i bilaga 12 till Långtids-pågrupper

bliutredningen 1990 tenderar arbetsmarknaden allt segmenteradatt mer
arbetskraften, vilket försvårar rörlighetdet ställs högre krav på mellan-

forskningolika arbetsmarknaden. för regionaldelar Expertgruppen omav
får interna rörligheten inom olikautveckling, 1989. Istället den delarbets-

marknader betydelse.större
fårframför skillnader i utbildning och utbildningskravalltDet är som

för skiktningensuccessivt växande betydelse mellan på arbets-grupperen
finns risk för just regionermarknaden. det de och branscherDet äratten

domineras företag relativa låga utbildningskrav kommermedsom av som
för omställning.de kraven på Därmed ställsstörstautsättasatt anpass-
just förutsättningarna förningskraven på de har de sämsta engrupper som

yrkesmässig omställning. speciellt låggeografisk och Det gäller äldre med
riskerar bli förlorarnainaktuell utbildning, i snabb omvand-eller attsom

lingsprocess.
arbetsorganisationi utvecklingen leder till ochDessa tendenser att vux-

får fördelningspolitisk syssel-enutbildning ökad betydelse. De ären som
till fåri jobb möjlighet utveckling och lärandesmå sämresatta ensom ger

sig till förändringar iförmåga på arbetsmarknaden. Denatt anpassa som
får fatta självständiga riskerarsitt inte eller beslutarbete attta ansvar

självtillitinlärd hjälplöshet brist på dendrabbas slags ärsomav en en-
jobb, tekniknödvändig krav på söka lära sigdå det ställs att ett annat ny

vanligare inteOm blir kan behålla arbete underdet attetc. man samma
period betydelsesin yrkesverksamma har det också allt hurhela störreen

arbetsorganisationen fördelar utvecklingsmöjligheter.ochansvar
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skattesystemetFörändringar i

19911990 ochgenomförs underskattereformHuvudsyftet med den som
beskattning. Deteffektivsamhällsekonomisktåstadkommaär att meren

ocharbetskraftsutbud, sparanderesursallokering,välfärd,effekterna påär
finnsreformen. Men detförmotivenavgörandedekapitalbildning ärsom

skattereform. Det skat-förfördelningspolitiskaviktiga argumentockså en
brister. Detfördelningspolitiskabetydandeavvecklas hartesystem som nu

in-faktiskarättvisanhorisontellaframför denalltgäller sammas. -
intjänats. Dessadenberoende på hurolika skattträffaskankomst av

fördelningsperspektiv. Detvertikaltibetydelseocksåbrister hade ett
mindreväsentligtiinkomsterutjämnar ut-skattesystemetnuvarande

Högin-skatteskalorna.formellaframgår desträckning vadän avsom
olikfor-utnyttjatandrautsträckning ännämligen i störreharkomsttagarna

framgickSominkomstskatt.sinför sänkaimigheter skattesystemet att
deteffekt reduceratshaomfördelandeskatternasförefaller ocksåovan

decenniet.senaste
delvisfårinförs skatternaskattesystemMed det nyensom nunya

formella skatte-deninnebärSkattereformenfördelningspolitisk roll. att
horisontella rätt-istället denmedanrollomfördelandeskalans tonas ner,

träffsä-fördelningspolitiskadenförstärkasskallivisan skattesystemet -
öka.kerheten skall

ielementetdetärmarginalskatternareduktionkraftigaDen enasomav
där-i skatteskalanprogressioni sig sänktinnebärskattereformen somen

dock denmotverkasprofil. Dettaomfördelandemindremed avenges
skallarbeteInkomsterbeskattningen.ilikformighetgradenökade avav

kontantlöni formersättningen utgåroberoendelikabeskattas avomav
där skattenför kapitalinkomstermotsvarande gällerförmåner,andraeller

bli likställda.reavinster skallellerutdelningarränteinkomster,på mer
blikapitalinkomsterocharbets-på attskatteuttagetVidare kommer mer

likartat.
inkoms-med högaframför allt berörförändringarDetta är personersom

fördelningspolitis-ingår ocksåskattereformeniintegrerad delSomter. en
andrabostadsbidrag, åhöjda ochbarn-form bl.a.ika åtgärder somav

inkomster.hushåll med lågablandsidan väger tyngre
denfrån beräkningarredovisas resultat sammantagnatabell 15.7I av

effektenjämtebidragsförändringar,ochföreslagna skatte-effekten avav
disponibla inkoms-realaför 1990, på denvidtagitsredanåtgärderde som

därvid delsharinkomstskikt. Hushållen sorteratsi olikaför hushållten
hushål-relation tillidisponibel inkomstefterdelsbruttoinkomst ochefter

hämtadeSiffrorna i tabellen ärkonsumtionsenheter.ilets storlek mätt
lagrådsremissregeringensiredovisadesfördelningsanalysfrån den som

understrykasföretagsbeskattning. Det bör attreformerad inkomst- ochom
varje beräkningeftersomförsiktighet,medsiffror tolkasmåstedessa av

inteoch dessutomantagandenradpåmåste baserasden här typen en
analyslagrådsremissenseffekter. Iindirektadirekta ochförmår fånga alla

medökarallmäntarbetsinkomsterna procent.att enantas ex.
skatterefor-effektentycksbruttoinkomstefterhushållenDå sorteras av
för allradeundantagmedinkomsten är,positiv högrebli mermen
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Tabell 15.7 Förändring disponibelreal inkomst till följd skattereformen.Indel-av av
ning hushållendels efter bruttoinkomst, dels efter disponibel inkomst i förhållandeav
till hushålletsstorlek imätt konsumtionsenheter, 20-64 år
Decil Indelning Indelning

efter efter
brutto- disponibel
inkomst inkomst

decilen1:a -3,2% 1,5%
2:a decilen 0,7% 1,6%
3:e decilen 1,6% 2,3%
4:e decilen 1,8% 2,4%

decilen5:e 1,9% 2,1%
6:e decilen 2,4% 2,8%

decilen7:e 3,0% 3,4%
8:e decilen 3,4% 3,6%
9:e decilen 4,2% 3,7%

10:edecilen 3,1% 0,8%
Samtliga 2,4% 2,4%

Källa: Lagrådsremissen reformerad inkomst- företagsbeskattning.ochom

högsta inkomsterna. Reformen skulle således tendera vidga inkomst-att
skillnaderna. Hushåll med låga bruttoinkomster förlora.skulle It.o. m.

finnsdenna dock många med tillfälligt låga inkomster studen-grupp ex.
bamlediga Hushåll med varaktigt låg inkomst påter, grund låg lönm. av

ihamnar denna statistik sällan i första decilen. Men då hushållentyp av
istället fördelas efter disponibel inkomst, vilket fördelningspolitisktär ett

relevant blir bildenmått, annorlunda. effektenDå tycks dispo-på demer
nibla inkomsterna relativt jämnt fördelad. Det kan också noteras attvara
de två hushållen har de allra disponiblahögsta inkomster-procent av som

förloraberäknas skattereformenpå bl. följd hårdarena a. som en av
beskattning avkastningen aktier.påav

initialaDen effekten under de första åren emellertid begränsadger en
bild skattereformens fördelningselfekter i längre perspektiv. Nyaettav
Skatteregler kommer sannolikt innebära hushållen på olikaatt sättatt
kommer sitt beteende. Det kan gällaatt boendet, där skatte-anpassa ex.
reformen kan komma upphov till förmögenhetselfektersåvälatt ge ettsom
förändrat boendemönster. Sådana beteendeanpassningar syftetär också

reformen.med Den slutliga fördelningseffekten beror därför på vilket
olika hushåll har sigutrymme och hur denna anpassningatt gåranpassa

till. Om detta finns idagdet knappt någon kunskap. Det därför omöjligtär
med någon större säkerhet siguttalaatt skattereformens fördelningsef-om

fekter på lite längre sikt.

Begränsade ofentliga och fortsatt höga kravresurser
tidigareI kapitel har vi kunnat konstatera det samhällsekonomiskaatt

för expansion de offentliga utgifternautrymmet kommeren attav vara
begränsat. En ytterligare höjning skattetrycket skulle förenat medav vara
potentiellt mycket samhällsekonomiska förluster,stora även skattere-om
formen reducerar del skatternas negativa effekter. Det ocksåären av en
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ytterligare höjning skatte-tillbakapolitisk ambition hållauttalad att aven
offentligai denhögre sparandetill krav påtrycket. Om detta läggs ett

offentliga utgiftsökningar.föruppenbarligensektorn begränsas utrymmet
moti-fördelningspolitisktdeloffentliga utgifterna till mycketDe är stor

kollektiva nyttigheter,renodlatfjärdedelEndastverade. me-avserca en
tjänsterproduktiontransfereringar ellerfinansierardan resten somav

individer hushållenskilda ellerhar mottagare.ytterst som
offentli-dimensioner.i flera olika Deomfördelaroffentliga sektornDen

tillomfördelning från resursstarkautgifterna inte enbartinnebär enga
utgifter fylleroffentliga sektornsindivider. Stora delar denavresurssvaga
till arbetslös-sjukförsäkring, bidragenförsäkringsfunktionnärmast en -

inkomstgaranti vid sjukdom,funktionenharhetskassorna att ge enm.m.
fördelningspolitisk funktionhararbetslöshet Dessa systemetc. genomen

sjukdom ellerolika risk drabbaslöpermellanutjämna att avgrupper som
löpermarknadsmässig försäkring skulle de störs-Vidarbetslöshet. somen

offentligafjärdedelpremierna. Cafåriskerna betala de högstata en av
omfördelning mellankaraktäriserasistället kunnautgifterna skulle som

studiebidrag Här harpensionssystemet,i livet. gällerolika Detskeden etc.
kreditfunktion.slagsoffentliga sektornden en

omfördelandeoffentligaför den sektornsprincipenvägledandeDen
välfårdspolitik. fördel-Dennaofta i generellbeskrivsfunktion termer av

dimensioner:ningspolitiska princip har två
kriterier, vissa behov, kan görauppfyller vissa harAlla sammasom-

offentliga sektornden ärRättigheternaanspråk på gentemotresurser.
förlika alla.alltså

väsentligtfördelningen i alltomfattandeskall såInsatsema attvara-
offentligt finansierade verksamheten. Utrymmetförinom densker ramen

principer skallfördelar efter andramarknadför kompletterande somen
begränsat.vara

allasjukvårdens områdeförsta principen innebär på attDen t.ex. som
den andraanspråk på vård ochviss sjukdom kanhar göra sammaen

blirintenivå detså högskall påprincipen denna vård attatt vara en
sjukförsäkringen inne-från håll. Vad gällerintressant köpa vård annatatt

omfatta andraskall alla, denförsäkringenförsta principenbär den att
inkomstbortfall.skall påprincipen ersättningen baserasatt

likavälfärdspolitik. Genomför generellfinns starka attDet argument ge
inkomstprövningbehovs- ellerundviks mycket dentill allarättigheter av

prövning kanpolitik En sådanselektiv skulle kräva. varaen mersom
riskerar denstigmatiserande. Dessutomintegritetskränkande och att ge

tjänsterGenominlåsningseffekter i olika stödsystem.marginal- eller att ge
finansieringen.lojalitet inivå skapas ocksåhöginkomstskydd påoch enen

därförharfrån offentliga ochdefår någotAlla systemenutgrupper
finnsdetfinansiering. System därtillbidra dessintresse utrymmeattav

upphovriskeraralternativ komplementprivatfinansierade ellerför att ge
ochoffentligaskattefinansieringen demissnöjetill med systemen enett av

förtill förfång de ärförmånemaurgröpningsuccessiv mestsomgrupperav
beroende dessa system.av
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Utgifterna tenderar ökaatt

välfärdspolitik till offentligDet uppenbart generell lederär att storen en
offentlig sektor i efterfrå-sektor och takt med behov ochväxer atten som

offentligt finansierade tjänster stiger. finns inslagpå Det ett auto-gan av
matik offentliga utgifternai de bibehållna fördelnings-gör de medattsom
politiska ambitioner måste relativtväxa snabbt.

välfárdspolitiken offentligaDen generella innebär den sektorn skallatt
lika privata tjänsterbra motsvarande "endast det bästa är gottvara som -

offentliga tjänsternanog. Dessutom skall de tillgängliga för alla.vara
offentligaDetta skapar tryck på den sektorn expandera. Inomett att

sjukvården finns tydliga exempel på detta. Om medicinsk teknikt.ex. ny
tillgänglig försnabbt skall alla så tenderar varje möjlig ambitionshöj-vara

ning inom sjukvården till kraftig tillväxt efterfråganleda påatt en av
sjukvård. möjligheten ögonsjukdomenNär åtgärda uppdaga-gråatt starr

fördes den del år sedan skapade detta på kort tid lång kö. På andraen
offentlig införställs verksamhetområden problem, den skall klaranya mer

ambitionsnivåntidigareän även är densamma.om
för efterfråganPå gäller andra och tjänstersätt kan påsamma som varor

sjukvård, utbildning realinkomsterbestämd relativaetc. samtses som av
priser inkomsterna stigeroch kostnader. När skulle del under allaen
omständigheter läggas tjänster idag tillgodosespå den dentyp av som av
offentliga sektorn. Mycket tyder på realistisktdet är räkna medatt att att
inkomstkänsligheten för offentligamånga de tjänsterna störreär änav
priskänsligheten. innebär i situation,Det där utbud efter-även ochatt en
frågan ñck priset, inkomsten tillbestämma skulle andelen gårav som

konsumtion stiga. Om direkta priset fördelningspoli-denna dettyp av av
tiska skäl hålls lågt indirekt pris i formmycket och medersätts ett av

förstärks naturligtvisskatter, denna tendens.
finns risk för offentligadärmed denDet sektorn kommeratt atten
inför besvärliga avvägningsproblem. efterfråganställas När denpå typ av

tjänster offentliga finansierar möjligtden sektorn vadväxer än ärmer som
finansiera för oförändratinom skattetryck och medatt ett ettramen

bibehållet transfereringssystem bli standardförsämringarkan resultatet
i fall relativtinte absolut varje övriga ekonomin.så delar Detom av

i sin förutsättningar förinnebär det skapas etablera och byggatur att att ut
privata alternativ för sjukvård, utbildning, fördelnings-däretc.,omsorg
principen betalningsvilja. När detta sker i fördelnings-är skala ställsstor

inför situation.politiken en ny

frontlinjen ejfektivareFörsta resursutnyttjandeett-
förstaEn frontlinje i försvaret offentligaden sektorns nuvarandeav

fördelningspolitiska ambitioner höja effektivitetenär i användningenatt
offentliga utgifter. Framgångar på detta område det möjligtgör ökaav att

offentlig konsumtion inomän de sätts den totalamer ramar som av
sysselsättningstillväxten, det höjer skattetrycket.utan Ett påatt exempel

idetta bilaga till Långtidsutredningenll 1990 där möjligheternages att
produktivitet effektivitetoch inom sjukvården diskuteras Blomqvist,

1990.
.
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jämförs sjukvårdssystemen i Staterna,I denna bilaga Kanada, Förenta
Storbritannien Sverige. Påtagliga påvisas både ioch svagheter de renodlat

offentligaprivata och i de Mot bakgrundsystemen systemen. av genom-
olika sjukvårdssystem föreslås reform kombinerar of-gången av en som

jämn fördelningfentlig resursfördelning, sjukvårds-garanterarsom en av
valmöjligheter för patienter, fakta-konsumtionen, med konkurrens och se

påminner maintenance organizations" iSystemet healthruta. om s.
förefallerSjukvårdskostnadema i ha varit lägre i denUSA. det änsystemet

varitvanliga privata sjukvården, kvaliteten sämre.utan att

SJUKVÅRDFÖRREFORMFÖRSLAG SVENSK

delsi sjukvården. Den skallsjälva basenskallVårdcentralen utgöra
sjukvården, delsför enskildekontaktpunkt denutgöra gentemot vara

ersättningen för sjukvården.ekonomiskadenmottagare av

välja vårdcentralenskildefritt för denskallDet attpersonenvara
patienter-konkurreraskall också haolika vårdcentraler rättoch att om

långsiktig, detskall äventill vårdcentralRelationen omvaraenna.
möjligt byta.skall attvara

imedel ochallmännavårdcentralen skallErsättningen till tas ur
varierakansjukvårdskostnadema. Beloppenprincip täcka de totala

basisskall betalas pådeolika åldersgrupper,mellan utt.ex. avmen
vårdcentral har.patienterkontrakteradeantalet som en

specialistvård depatienter densina köpaskall åtVårdcentralen
sjukhusfrån olika konkurrerandeerbjuda. Uppköpsjälva inte kan görs

Åtminstone vårdcentraler-kostnaderna skalldelspecialister.och aven
viakan täckasersättning de erhåller. Restenden allmännabetalana ur

försäkring.

inci-utformas så deskall utgörErsättningen till vårdcentralerna att
vårdinsatserutnyttjande För småför effektivttament ett av resurserna.

tillpatienten gårvård ellertill dyrarevid vårdcentral leder attsenareen
vårdcentral.konkurrerandeen

Å. intematio-sjukvård iSvensk hälso- ochKälla: Blomqvist, 1990, ett
Långtidsutredningen 1990.tillperspektiv, bilaganellt ll

effektiva-offentliga kunnasektorn skall görasDiskussionen hur denom
i organisationen hur produ-förändringarhandlar i hög grad t.ex.omre

förslag fram-från köparrollen. Decentrollen skulle kunna omsepareras
möjligheter välja inomökade denförts i LU-bilaga innebär bådell att

Fortfarande skall dockoffentlig tillåta privata producenter.sektorn och att
offentlig finansiering.fördetta ske inom enramen

förknippat detfördelningspolitiska med åtgärderproblem ärDet avsom
motivsjukvård harisken för kanhär slaget producenter attär t.ex.att av

kostnader.för undvika högadiskriminera klienterbland grupper som ger
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risk förstärkaskan segregering från efterfrågesidanDenna särskiltav en
möjligheterna betala den offentliga finansi-öppnas utöveratt extraom

eringen. Förutsättningarna för väljakonsumenterna mellan konkurre-att
rande producenter olika skillnader i utbildning,är på grund kontakterav

emellertidDet bör möjligt tillmotverka sådana tendenseretc. attvara
segregation offentlig insyngod och kontroll verksamhetengenom en av

enskilde patientenden rättighetersamt att gentemotgenom ge ex.
sjukvårdsproducenten, förhindrar selektering. också viktigtDet ärsom en

förslag läggs fram verklighetde dagens och intevägaatt mot emot ettsom
tänkt idealt system.

etfektivitetshöjandeEn viktig förstärka inslagetåtgärd är attannan
i offentligapreventiva åtgärder den verksamheten. Ett exempel vadär

arbetslinjen inom socialförsäkringen.kallats Innebörden är attsom
lägga ökad vikt vid aktiva utslagning,åtgärder motverkar underlättarsom

istället förrehabilitering inkomststöd.bara betala På det sättetetc. att ut
möjligt tillbakabör det både hålla utgifterna för sjukpenning,attvara

förtidspensioner arbetskraftsutbudet erbjudaöka och samtidigt in-m.m.,
divider skulle slagits från arbetslivet arbete och socialut ettsom annars en
gemenskap.

frågan effektiviseringarMen den här räckaär kommertypen attom av
till för det grundläggande problemet med tiden successivtmöta överatt ett
växande mellan anspråk och för förrMycket talar det ellerattgap resurser.

blir nödvändigt omfördelas viaöverväga vad det skallärattsenare som
offentlig finansiering omfördelningenoch hur skall till.gå

Behov omprövningav

möjligt urskilja tvåfaserDet i välfärdsstatens utveckling. folk-är Enatt
hemsfas" fram tillvarade 1950-talet, där det huvudsakliga måletsom var

alla grundskydd och undanröja fattigdom. Under den andraatt ett attge
fasen, omfattar perioden från framåt,1950-talet politiken ioch harsom

välfärdspolitikens princip därförhögre grad den generella ochstyrts av
varit förenadockså med snabbt stigande skattetryck. Esping-Ander-ett

1989. förknippade fortsattDe problem är med växandeettsen, som
välfärdspolitiken fas.skattetryck har kommit in i tredjegör Denatt nu en

kan i flera komma medföra omprövning fördelnings-avseenden att en av
politiken.

i ekonomiska utvecklingen tillFlera drag den kan också upphovge
delvis fördelningsproblem. Utvecklingen framöver kommakan t.ex.nya

medföra vidgade löneskillnader samti-och krav på omställningstörreatt
digt segmenteringen arbetsmarknaden blirpå markerad Dettasom mer

till traditionellakan komma leda skiljelinjer mellan arbetareatt att t.ex.
tjänstemän, får mindreoch betydelse.

risk för utvecklingIstället kan det skapas vad kallatsmot etten en som
två-tredjedelssamhälle. i detta iInnebörden begrepp, ländermyntatssom

långvarigmed hög och arbetslöshet, vissanågot oklar. Men tankenär är att
sannolikt inte tredjedel, riskerar halkaså stor attgrupper, men som en

efter i välfárdsutvecklingen därför de inte har tillvara deatt att taresurser
möjligheter lågutbildadeDet kan gälla i stagnerandeöppnas. t.ex.som
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banscher, inte klarar kraven på arbetsmarknaden, delsomgrupper en
invandrargrupper m.fl. riskerar få välfärd i dimensio-De allasämreatt en

arbetsmiljö, inkomst,jobb med lägreoutvecklande sämrener svagare-
risk för förtidspension, boende ochhälsa, högre desämre äretc. attgenom

politiskt inflytande. bliri minoritet De därmed i hög gradockså svagtett
välvilja möjligheter medvetetberoende andras och har små kon-attav

trollera sina levnadsvillkor.och styra
bedrivs olika områden bättre ochFördelningspolitiken på atttre ge-

allajämnare fördelade möjligheter på marknaden, attatt enagera ge
till socialatill tillgång radinkomstförsäkring och alla haratt att ense

välfärdspolitik innebär offentligatjänster. generell denrenodladEn att
inkomstförsäkringenfyller uppgiften detta skyddsektorn helt att ge -

sociala tjänsterna skall den högstaskall heltäckande, de vara avvara
i förbättra förutsätt-för inslagenkvaliteten lika alla, de centralaoch att

uppgifter.offentligainfrastrukturningarna skola, boende, är--
fördelningspolitiskaoffentliga rollomprövning sektornsDen denav

tidigarebedömningarbakgrund depågår och mot somavsom somnu
iförväntas bli intensiv under 1990-talet handlarredovisats alltkan mer

prioriterasförsta offentliga skall mellan dehand hur knappaom resurser
i vilken utsträckningfordelningspolitiska områdena, ocksåtre men om

för finansieringen.offentliga skall ståden sektorn helt
sidan offentligahuvudfråga avvägningen mellan å dehurEn är ena

offent-inkomstförsäkringen sidantransfereringarna och å andra denoch
transfere-Under 1980-talet harligt finansierade verksamheten bör ut.se

fallitoffentliga investeringarna harringsutgifterna vuxit medan desnabbt
kapitelkonsumtionens ökningstakt har begränsats,offentligaoch den se

frågan inte transfererings-finns skäl ställabakgrund detMot denna att om
ioffentligt finansierad Besparingarverksamhet.undanträngersystemen

i offentligt finansi-offentliga utgifter i sin medfört kvalitetsproblemhar tur
varje fall i storstadsområdena samtidigtutbildning sjukvård ierad och

fordelningsprofil.vuxit fram,privat marknad har med annansom enen
transfereringar riskerarFördelningspolitik offentligamed trängaatt ut

offentligt finansierad verksamhet.Fördelningspolitik med
nivåerna irisker för utvecklingEtt sådan är omprövasätt möta attatt en

försäkringssystemen. Förändringarnaoffentliga pensions- kande och an-
försänkningar kompensationsnivån allatingen formen generellata avav

inkomstomfördelande profileller försäkringarna t.ex.att ge-en merges
inkomstbortfall intevilken sänks ellerinkomstnivån ersätts,överattnom

beskrivasinte höjs. Förändringar det här slaget kan denattsomav
offentliga kreditfunktionförsäkrings- ochsektorns tonas ner.

försäkringsystem intetill offentligt organiserat behöverAlternativet ett
fördelningsinslag,individuella lösningar helt saknar utanrentvara som

kapitelpensionssystemet i 14kollektiva analysenandra Avsystem. av
framgick tydligt.detta

marknadsmässig finansieringhuvudfrågaEn gradenrör avannan av
Avgifterfrågan avgiftsfinansiering. inte barasociala tjänster är enom-

för avgiftsfr-finns effektivitetsargumentfinansieringskälla, det ävenutan
tjänstavgifter blir produceranansiering. används kostnadernaNär att en

synliga blir därmed kostnads-medborgarna/konsumenterna mermer -
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medvetna. samhället helhetFör detta godo. avgifter ellerär Utansom av
finns tillmed låga sådana dessutom tendenser sociala tjänster standar-att

diseras alla erbjuds tjänst. Avgiftsfinansiering avgiftendärsamma-
differentieras efter servicenivå möjligheter för olikheterstörre i behovger

igenom i efterfrågan förslå och därmed skapa anpassningbättreatt att en
produktionen. kanDet konstatera det idag inomvärt detatt attav vara

sociala förekommerområdet betydande skillnader i avgiftsuttag, t.ex.
hemtjänst,mellan ålderdomshem och inte förefaller varkensom vara

kostnadsmässigt fördelningspolitiskteller motiverade.
finns fördelningsproblemdet uppenbara avgiftsfinansie-Men med en

ring. avgifter hotar ellerHöga utestänga avskräcka med småatt grupper
ekonomiska i fall fördelas inteoch så längre den offentligt finansi-resurser

eftererade verksamheten behov.
för avgiftsfinansieringUtrymmet måste inkomstfördelning-vägas emot

jämnare fördelning inkomsterna desto förstörre utrymmeen av-
avgifter. offentliga infördesåtaganden i tidMånga då storaen grupper

ekonomiska skaffa försäkringarsaknade de tjänstereller deattresurser
ekonomiskabehövdes. Idag de både och jämnareär störreresurserna

fördelade.
frågatredje vilka fördelningspolitikenEn områden skall omfatta.är

Samtidigt det kommer dyka fördelningspolitiska problemattsom upp nya
vissa traditionellakan de problemen komma bli mindre viktiga. Detattav
därför finnas fördelningspolitiskakan områden där de ambitionen är

möjlig begränsa, bl.a. bakgrund de problem låggångatt mot attav som en
utformningen politiken försvunnitbakom har förändrats.eller Idag ärav

till föremål förde generella stöden boendet sådan omprövning. Nären
bostadssubventionerna introducerades trångboddheten påtagligtettvar

iproblem, borta. Samtidigt visatär har det sigstort sett attsom nu
boendesubventionerna har relativt omfördelandesammantaget svagten
effekt. framstårIstället idag segregeringen i boendet allvarligareettsom

insatser.problem, kräver andra typersom av

Sammanfattning och slutsatser15.7

ekonomiska politiken syftar till Öka välfärden i vidareDen ytterst att en
traditionellamening inom långtidsutredningarnasvadän ana-som ryms

till rättvis fördelning välfärden. kapitelbidra Dettalysram och att en av
utvecklingen.har behandlat några sådana aspekter på

Sverige till skillnad från många andra länder lyckades undvikaAtt en
i börjankraftig arbetslösheten på 1980-talet kanske denuppgång är urav

välfårds- fördelningssynpunkt viktigaste l980-taletsoch aspekten på ut-
tilllett fattig-veckling. I många andra länder har den höga arbetslösheten

marginalisering Sverige emellertid andelendom och l harstoraav grupper.
för fortsattinkomster skälig levnadsstandard redu-med under attnormen

ceras.
hushållens ekonomiska markant,Under 1980-talet ökade resurser ex.

disponibla inkomster1983 och 1990 hushållens medökade mellan nära
haft17%. utvecklingen på arbetsmarknaden har också här bety-Men stor
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arbetstiderförklaras ochinkomstökningen längredelse merparten avav-
fler sysselsatta.

inkomstfördelning l980-talet.jämnare bröts underalltTrenden mot en
för ojämntförklaring, ökad betydelse delönespridningökad ärEn en

fördelade kapitalinkomsterna är en annan.
haftinkomsternamed de högstaDet hushållenär som en mer gynnsam

statistikenöverraskande, inteövriga. vilketutveckling Däremot, ärän ger
blivit rikare l980-talet. De tycks haför rikaste hushållen understöd deatt

förmögenheten i mitten 1970-pâungefär andel den totala somavsamma
fåttställda ha det sämre.talet. heller tycks de sämstlnte

ekono-avsnitt identifieras de problem dennågraI avslutandeett somav
fördelningspoli-ställa1990-talet kan kommamiska utvecklingen under att

förändring villko-Internationaliseringen gradvistiken inför. innebär aven
blir integreradfördelningspolitiken. arbetsmarknaden alltmerför Närren
avvikande lönestruk-upprätthållablir det svåraremed omvärldens att en

för1990-taletstrukturomvandling underväntas ägaDentur. rumsom
strukturomvandlings-risker.sig fördelningspolitiska I dennaockså med

regionerojämnt fördelad mellan ochanpassningsbördanär grup-process
per.

viktig för fördelningspolitiken. Somoffentliga rollsektorn spelarDen en
samhällsekonomiskakapitelframgått tidigare kommer det utrymmetav

Samtidigtutgifteroffentliga begränsat. växerför expansion att varaaven
offentliga sektorn. kommer krävafram uppgifter för den Dettadet attnya

i fördelningspolitiken. Frå-offentliga sektorns rollomprövning denen av
inkomstförsäkring offentligt finansi-ochavvägningen mellanrörgor som

aktualiseras.kommererad verksamhet att
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Sammanfattning16 föroch slutsatser den
ekonomiska politiken

Inledning16.1

till debattunderlagplaneringsredskapFrån

syftesina föregångare tillLångtidsutredningen i likhet med1990 har att ge
i ekonomisk-politiken bidra till debattför ekonomiska ochunderlag den

politiska frågor.
decennierna motiverar emellertidUtvecklingen under de attsenaste

tidigare syftena,inriktning. delângtidsutredningarna ändrar Ett attav
planering, framstår inte längrefungera för indikativredskapett somsom

tillfinns anledning skeptisk värdet derelevant. ocksåDet att avvara
periodvis utgjort långtids-utvecklingsbanordetaljerade merparten avsom

föränderlig kullkastas de lätt.utredningarna. snabbt världI en
vikt1980-talet ökadekonomisk-politiska debatten har underI den en

industriländemas ekonomier.ikommit vid strukturella problemläggasatt
Långtidsutredningen 1990. deli präglat EnDetta har hög grad stor av

problem iutredningen beskrivningar och analyser strukturellaåtägnas av
bila-delvis kunnat baseras påekonomin. analyser harden svenska Dessa

till utredningen.gor
huvuduppgift for långtidsutredningar-Fortfarande emellertidär det en

infla-makroekonomiska frågeställningar arbetslöshet,analyseraattna -
idag enighettion, i utrikes affárema råder bredbalans de Detetc. omen

perspektiv. Därförbedrivas i medellångtstabiliseringspolitik bör ärettatt
stabiliseringspolitiska frågeställ-diskussionlämpligt föradet att omen

ningar i långtidsutredningen. finns det skäl belysa de samla-Därutöver att
politiken iekonomiskade effekterna olika krav ställs på den ettsomav

längre perspektiv.
fördel inommedmakroekonomiska analyserDenna görstyp enav

möjligtkvantifierad då belysa konse-sammanhållen, tankeram. Det är att
handlings-omvärldsbetingclsema och deförändringar ikvenserna både av
syfteitill Genomgående används dettaalternativ står buds. nyasom

framtagna konjunkturinstitutet.beräkningsmodeller, i huvudsak av

förväntningar1980-talet felslagna igen-
kapitel rubricerat "l970-taletLångtidsutredningen 1980 inleddes med ett

medfelslagna förväntningamas årtionde". Medde rätt,samma men-
årtiondetfaktiskt diskussionförtecken, det gångnaomvända skulle en av

kunna rubrik.dennages
särskiltdjup pessimism. höglInledningen 1980-talet prägladesav av

ipessimismen allragällde för Kanske störstgrad detta Västeuropa. var
Ändå efterkrigstidens hittillsdröja innanSverige. skulle det bara årett par

13 10-0264
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skjuta fart innan eurosclero-högkonjunktur skulle och modeordetlängsta
"eurofori".decenniet skulle Knappast någonvid slutet bytassis motav

näringsliv skullebörjan investeringarna i svensktvid 1980-taletstrodde att
brist arbetskraft åtföljande överhett-nivåer och på med1960-taletsnå att

domineran-skulle bli det l980-taletsarbetsmarknadenning på ett senaav
ekonomisk-politiska problem.de

ekonomin 1980-talet har präglatsUtvecklingen i svenska underden av
högkonjukturenfaktorer; internationella och deframförallt två den stora

offentligaTill kommer dendevalveringarna 1981 och 1982. detta att
framförallt finansiella markna-och deutgiftstillväxten har begränsats att

ekonomin, har avreglerats eller på vägandra delar ärocksådema, avmen
avregleras.att

utvecklingen i Sverigeekonomiskaår innan denbaraDet etttog par
expansion igång snabbtutrikeshandelsledd komförändrades.radikalt En

ifart samtidigtTillväxten sköt uppgångenefter devalveringarna. som
kapacitetstaket iEfter detbromsades. några år närma-arbetslösheten var

investeringarna ökade då snabbt.nått ochste
motverkaägnade den1981-1982 vidtogs antal åtgärderRedan attett

sjönkutgifterna. dei offentliga Som andel BNPkraftiga tillväxten de av
Samtidigt offentligastadigt efter 1982. ökade denoffentliga utgifterna år

itillväxt skattebaser-resultat bl. snabbinkomster,sektorns ett a. av ensom
na.

förbättringpåtaglig denutvecklingdennaEn konsekvens avvar enav
emellertidLika viktigt den åter-offentliga finanser.sektorns att mervar

kombinationoffentliga i medtillväxten i verksamhetendenhållsamma -
bidrogförbättrades till skapaoffentliga sparandetdet utrymmeattatt -

lndustriproduktionensektorns tillväxt. växteför konkurrensutsattaden
itidigare bytesbalansunderskotten1984 desnabbt och redan storavar

eliminerade.settstort
emellertid bytesbalansen åter höll påTecken på attsyntes snart att

förbättring bytesförhållan-försämras. motverkades snabbDetta av en av
billigare samtidigt skogsin-importerade oljan blev svenskdendet som-

föllfick för sina produkter. dollarkursendustri allt bättre betalt Dessutom
år.under några i

för krediter till 1985-Avregleringen marknaden hushållen årenav
förmögenhetsuppbyggnad, bidrogi kombination med betydande1986, en

utrikeshandelsleddaprivata konsumtionen ökade snabbt. Dentill denatt
produktionskapaciteten inte räckte tillexpansionen dämpades trotsattav

påtagligt. inhemskainvesteringarna stället kom den konsum-ökade Iatt
Draghjälpenutsträckning för efterfrågetillväxten.tionen i ökadatt svara

börjaemellertid omsvängning tillmedförde dennafrån omvärlden att att
i utrikes betalningarna.fick genomslag demed begränsatett

tydligare överhett-decenniet allt tecken påGradvis slutetsyntes mot av
förstärktes. Tiden efteroffentligaekonomin, det sparandetning i atttrots

förbörsfallet 1987kraftiga internationella höstendet mar-var oron en
till intevilket orsakkonjunkturavmattning betydandekerad attvar en-

internationellastabiliseringspolitiken stramades åt hårdare. När den
samtidigtkraftigtinvesteringarnakonjunkturen fart igen ökadesköt som

överhettad.ekonomin blev alltmer
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l980-talet pris- löneökningstakten iUnder hela har och den svenska
ekonomin ökningstakt ilegat motsvarande omvärlden. Vid ingångenöver
till Förbättring1990-talet den i den relativa enhetsarbetskostnadenär som
devalveringarna åstadkom i det Samtidigtutplånad. har emeller-närmaste
tid i industrin varit ilönsamheten god under hela l980-talet.stort sett

arbetskraftsutbudetUnder l980-talet har sysselsättningen och ökat kraf-
tigt. Efterfrågetillväxten emellertid varithar snabbare. Därmed harännu

Överhett-blivit vilket drivit inflationen.arbetsmarknaden överhettad, på
ningen emellertid beskrivasskulle också kunna följd alltförsom en av en
dålig produktivitetstillväxt.

inte bara sysselsättning och arbetskraftsutbudDet har ökatär som
kraftigt Till särskiltmycket under l980-talet. detta kommer, under senare

Ändåår, mycket stark investeringskonjunktur i näringslivet. har denen
ekonomiska tillväxten varit förhållandevisökningen BNP lång-av- -

Orsaken för efterkrigstiden unikt tillväxt i produktiviteten.lågärsam. en

Problem och utmaningar

En liten öppen ekonomi den svenska ipåverkas hög grad densom av
internationella utvecklingen. Särskilt utvecklingen i kanEuropa komma att
få effekterbetydande under l990-talet. för bedrivaUtrymmet eko-att en
nomisk politik på avgörande avviker frånsätt omvärldens harettsom
blivit alltmer begränsat.

minskarDet ökade beroendet utlandet också möjligheten för detav
näringslivetsvenska ha vinstnivå avviker från iden omvärlden.att en som

Under år har de svenska företagen i utsträckningökad investerat isenare
utlandet. väsentlig frågaEn vad det beror och vad förär på det kan
konsekvenser för industrielladen utvecklingen i Sverige.

Mot bakgrund utvecklingen framstårunder l980-talet i det kortaav -
perspektivet och lönebildningen förpris- avgörande den svenskasom-
ekonomins utveckling. alternativa scenarier förI några den makroekono-
miska utvecklingen de åren belyser 1990 långtidsutredningnärmaste års
konsekvenserna olika antaganden pris- löneutvecklingen.och Iav om
detta diskuteras inflationstaktensammanhang hur skall kunna bringas ned
till nivå förenlig fullmed sysselsättning.ären som

En frågeställning i långtidsutredningencentral gäller välfárdsut-annan
ekonominsvecklingen tillväxtmojligheteroch sikt. Ekonomiskpå längre

Ändåtillväxt i sig inte välfärdens utveckling.är mått på tillväxtenett ses
eftersomönskvärd den skapar för privatökad konsum-utrymmesom ex.

tion, utbildning sjuk- Samtidigtoch hälsovård. betonas den eko-samt att
nomiska tillväxten inte får miljö.ochöverut natur

Under de två decennierna tillväxten ihar den svenska ekonominsenaste
varit förhållandei till under 1950- och l960-talen. Utvecklingensvag
under år med produktivitetsökning samtidigt befint-senare en svag som-
liga utnyttjas fullt finns förkla-antyder det strukturellaut attresurser -
ringar till den lägre produktivitetstillväxten. innebär ekonominsDet att
funktionssätt i sig tillväxt.blockerar högre denna bakgrund disku-Moten

i inleddabl. den år skattereformen föroch dess betydelse ekono-teras a.
funktionssätt.mins
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kontinuerlig förnyelseekonominTillväxten i också beroendeär av en av
arbetskraften fördelas näringslivets olikanäringslivet hur mellanoch av

omvandlingstrukturellfor underMycket kraven på växersektorer. talar att
Östeuro-inom EG-området iutvecklingen ochl990-talet. Bland kanannat

exportindustrin.för svenska Enkonkurrens deninnebära skärptpa en
strukturomvandling blidrivkraft l990-talets kan åt-viktig bakomannan

energipolitiken.miljö-inom ochgärder
närings-ekonomin tillväxten kan ske och hur ochdiskuteras variVidare

för anpassningen till deutformas underlättastrukturpolitiken kan att
förutsättningarna.delvis nya

förbättrats under detmiljön i viktiga avseenden harTrots senasteatt
införutmaningarnamiljöproblemendecenniet framstår de storasom en av

miljö- energiområdet ioch berörfattas pål990-talet. beslutDe storsom
energi- gäller beslu-utsträckning och Detsamhällets transportsystem. ex.

koldioxidutsläppenkämkraftens avveckling, begränsningenten avom
utredningen belysesoch kväveutsläppen. Ireduktionen svavel-samt av

tillväxtmöjligheter.ekonominseffekterna beslut pådessaav
förofentliga utveckling resursanvändning-sektorns spelar rollDen stor

60%offentliga utgifterna i BNP,i ekonomin. De dagmotsvarar ca aven
offentligatredjedel isamtidigt ungefär de sysselsatta arbetar densom en av

fårfortsatt expansion offentliga konsekvenserden sektornsektorn. En av
näringslivet.for tillväxtmöjlighetema i de konkurrensutsatta delarna av

därför offentliga behovviktig fråga hur den sektornsEn är av resurser
framöver.utvecklaskommer att

samladeföljer skattetryck.offentlig sektor högt DetAv ettstoren
°/oavgifter i Sverige 56 BNP. Ettochskatter motsvararuttaget ca avav

samhällsekonomiska kostnader. Skatte-förenat medskattetryckhögt är
flertalet västeuropeiskai övrigai Sverige också högre dettrycket än ärär

användningfrämst effektivareförtalar det ärländer. Det att avgenom en
offentli-för iskapas insatser dentillgängliga medel kanutrymme nyasom

inte sikt minskas. Motbör ökas, påSkattetrycket tvärtomsektorn. utanga
reformidéer pensionssystemetdiskuteras rörandebakgrundbl.a. denna

sjukvården.och hälso- och
in-ekonomin påverkarSparandet betydelsefullt för tillväxten i ochär

i1980-talet har sparandetkomstfordelningen generationer. Undermellan
offentliga finansernaföljd deekonomin ökat. Detden svenska är attaven

investe-snabbaförstärkts. sammanhänger också med denMen dethar
minskatSamtidigt emellertid hushållens sparandeharringsuppgången.

i ekonomin. debidragit till överhettningen Underdrastiskt. harDet senas-
fallit; bytesbalan-finansiella sparandeekonomins totalaåren har ocksåte

dagensnegativt. bakgrundhar blivit alltmer Bådesaldo mot avsens
långsiktigaöverhettning med tanke på debytesbalansproblem och och mer

sparandeökatväsentligt belysa behovettillväxtproblemen detär ettatt av
tillgodoses.förutsättningarna för skalldet kunnaunder l990-talet och att
utmaningar,fördelningspolitiken införl990-talet ställs ocksåUnder nya

Intemationaliseringenfinns skäl belysa och analysera.det att avsom
Sverige inteför vidtas ivilka åtgärder kanekonomin sätter omsomramar

Strukturomvandlingen kan kommai andra länder.motsvarande görs att
skattereformen ochSamtidigtregioner.ochdrabba utsatta gergrupper
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begränsningarna detnär gäller den offentliga sektorns tillväxt förut-nya
sättningar. Sammantaget talar fördetta fördelningspolitiken kanatt behö-

utvecklas i delvis banor.va nya

16.2 Den internationella bakgrunden

Beroendet omvärlden ökarav

Under efterkrigstidenhela intemationaliseringsgradenhar ökat. Markna-
förderna tjänster, arbetskraft kapitaloch successivthar integrerats.varor,

Denna utveckling möjligheter till välfárdsvinster. Varu- och tjänsteut-ger
budet blir varierat samtidigt produktionskostnader och prisermer som
kan sänkas bl. stordriftsfördelar tillvarakan och konkur-att tasa. genom

blir hårdare.rensen
Genom internationellt ekonomiskt utbyte detär också möjligt lindraatt

konsekvenserna inhemska störningar. Utrikeshandeln tjänakanav som en
buffert. ekonomiskMed integration följer emellertid också den motsatta
risken; störningar i fåromvärlden ökat igenomslag den nationellaett
ekonomin.

Villkoren för den ekonomiska politiken påverkas de alltmer omfat-av
tande ekonomiska relationerna med Eftersomomvärlden. den svenska
ekonomin litenär bestäms vid fast växelkurs inllationstakt och- -
räntenivå i hög grad Möjligheternautomlands. bedriva omvärl-att en av
den oberoende strukturpolitik ocksåär begränsade. Det kan gälla olikaså
åtgärder kapitalbeskattning, jordbruksreglering och miljöavgifter.som

Den ekonomiska integrationen innebär emellertid inte något fundamen-
talt Så fortfarandedet möjligtär upprätthålla full sysselsätt-nytt. attex.
ning i omvärld med hög förutsättningarbetslöshet. En är docken nu-

tidigare den svenska arbetsmarknaden fungerar bättreatt änsom ar--
betsmarknadema i konkurrentländema. möjligtDet ocksåär haatt en

skatteñnansieradstörre offentlig sektor, så länge svenska medborgare ac-
det högre skattetryck medför.detta Inte heller det omöjligtcepterar är att

jämnareha lönestruktur iän omvärlden. förutsätterDet emellertiden att
arbetskraftens produktionsförmåga jämnare fördeladär vilket i sin tur-
får konsekvenser för inriktningen på arbetsmarknads- utbild-ocht.ex.
ningspolitiken.

Goda internationella förutsättningar

Vad händer i världsekonomin under 1990-talet har avgörandesom en
inverkan på den svenska ekonomiska utvecklingen. Efter djup lågkon-en
junktur i början på 1980-talet har den ekonomiska utvecklingen i industri-
länderna de åren varit Inflationen i OECD-områdetsenaste hargynnsam.
dämpats och den årliga ekonomiska tillväxten ligger 3,5%.runtn..
Samtidigt dockär arbetslösheten fortfarande hög och de finansiellastora
obalanser uppkommit mellan de största OECD-ländema kan medförasom
problem för världsekonomins utveckling.

BNP-tillväxten i OECD-området bedöms tilluppgå 3% år underca per
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genomsnittliga ökningen under de tvåvilket denl990-talet, är änmer
Världshandeln förväntas fort-decennierna. denna bakgrundmotsenaste

6% markant uppgång harmellan 5 och år. Enöka medsätta att per
utvecklingen inom1980-talet och mycket bl.slutetnoterats mot a.av -

fortsätta.uppsvingde årens kan kommaEG tyder på attsenasteatt-
iinvesteringsnivån bör resulteraunder de årenDen höga senaste en

utsikterna för högproduktionskapacitet. Därmed godautbyggd är en
Inflationen liggainflationstryck. i OECD-området beräknastillväxt utan

4%.l980-talet, Denivå under slutet dvs.den lägre nåttskvar på caavsom
begränsadocksåinternationella bygger på antagandet om enprognoserna

oljepriset stiga tillråvarupriserna. 25i olje- Det realastegring och väntas -
fat fram till sekelskiftet.27 dollar per

möjligheter EuropaNya i

integrationspro-omvandling.i Den pågående1990-talets Europa är statt
förundanröja sista gränshindrensyftar till dei EG-ländema attcessen

Östeuropaarbetskraft till 1992. hartjänster, kapital och år I ettvaror,
för från planhushållningreformarbete påbörjats övergångomvälvande en

medföraförväntas utvecklingmarknadsekonomi. Sammantaget dennatill
svensktillväxt i kommerekonomisk Europa. Dethögre att gynnaen

utnyttjaförutsättning Sverige kanekonomi under l990-talet under att-
bjudes.öppningarde som

i utsträckningi inre marknaden kan begränsadfullt deltagande denEtt
mellan finnsstrukturomvandlingen branscher. Detförväntas påverka

för fortsatt specialisering baserad pånämligen inget större utrymme en
västeuropeiskakomparativa fördelar; ländernaskillnader i de är numera

i första handför Vinstema integrationen kanalltför lika det. medvarandra
blirproduktionen olika branschertill följdförväntas uppstå inomattav

föreüektema förväntas bli leverantörerSärskilt positivaeffektivare. kan
tele- ochoffentliga transportmedels-,till den sektorn,system ex.av

läkemedelsindustrin.
Östeuropa näringslivperspektiv för svensktiUtvecklingen öppnar nya

förränpositiva effekter inte troligabetydande äräven senareom mer
iOmvandlingsprocessen i östeuropeiska ländernadel990-talet.under

i intematio-marknadsekonomi ökat deltagande detriktning och ettmot
medför ocksåmarknader öppnas,nella handelsutbytet attatt mennya

Sverige får konkurrenter.nya
framför investeringsvaruindustrin kanförsta alltskede detl ärett som

Östeuropa ocksåavsättningsmöjligheter. Investeringar i kanökade
kostnadsfördelar för tillgodose såför utnyttja ellerskekomma attatt att en

konsumtionsvaruindustri.förhoppningsvissmåningom snabbt växande
gjorts och Tetraetableringar de IKEAExempel på denna ärtyp som avav

Pak.
Östeuropeisk delarindustri konkurrera medkan också komma att av

arbetskraftsintensiv skyddadförsta ochnäringsliv. hand kan delssvenskt I
bör dockindustri komma beröras. Detindustri, dels baserad på råvaror att

iutvecklingeni bedömningaralla rörunderstrykas osäkerhetenatt som
Östeuropa full politiska ochUtvecklingen de närmaste åren ärär stor. av
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ekonomiska hinder. Eventuella effekterstörre för den svenska ekonomin
kan därför förväntas dröja.

Pris-16.3 löneutvecklingenoch

Inflationen hotetär

Sverige fasthar växelkurs. Syftet med denna politik begränsa infla-är att
tionen och öka den ekonomisk-politiska stabiliteten. En politik rörli-med

växelkurser skulle i ekonomi den svenska riskera leda bådeattga en som
till inflationmycket snabb tilloch lägre ekonomisk tillväxt.en en

Priser och löner har under följd år ökat isnabbare Sverige iän deten av
Ännusvenska näringslivets konkurrentländer. har detta iendast relativt

begränsad utsträckning tillväxten,påverkat sysselsättningen och lönsam-
heten i näringsliv.svenskt Frågan emellertidär vad händersom om
utvecklingen fortsätter enligt historiska mönster.

långtidsutredningenl pris-analyseras och löneutvecklingen under den
första hälften 1990-talet med i fyrautgångspunkt olika scenarier. Mestav
uppmärksamhet modellkalkylen,ägnas den försökär ett atts. som
utnyttja historiska församband bedöma utvecklingen 1990-1995.att

visarDen vad kan tänkas ske den svenska ekonominm.a.0. som om
uppför sig den gjort under 1980-talet under de kommandeävensom
åren.

I modellkalkylen beräknas lönerna öka också under 1990 och 1991 i en
takt väsentligt överstiger iden omvärlden. medförDet påtagligsom en
nedgång i vinstnivån och gradvis iuppgång arbetslösheten. När arbets-en
lösheten högst 1992är åren och 1993 till 2,3%.uppgår den Undersom
loppet åren 1992 och 1993 sker emellertid till följd efterfrågefalletav av en
viss anpassning löne- prisökningstaktenoch och 1993 har löneöknings-av
takten fallit till 4%.drygt Med denna löneökningstakt stiger vinst-åter
nivån i näringslivet. Därmed skjuter investeringarna fart. Samtidigt för-
bättras Vid femårsperiodenslutet BNP-ökningstaktenärexportnettot. av

°/02,5 år.ca per
l alternativt scenario snabbare Iönedämpning.ett Löneöknings-antas en

takten minskar i detta fall till %3 redan år 1991, nedgång knappasten som
möjligär mindremed formän någon bindande uppgörelse kanatt av

träffas bryta nuvarande pris-löne- och löne-löne- spiraler. fort-att Enom
vinstnedgång kan då undvikas och industrins investeringarsatt ökar åter

redan år 1992. Därmed stiger inte heller arbetslösheten till nivåersamma
i modellkalkylen. gradvisEn sker tilluppgång dock 1,8% där densom ca

stabiliseras. Samtidigt blir BNP-tillväxten i genomsnitt under perioden
något högre.

Båda dessa scenarier framstår relativt idylliska jämfört medsom ex.
kostnadskrisen i slutet 1970 Därförtalet. kan det påminnavärt attav vara

två väsentliga skillnader jämfört med 1970-talet. förutsättsDels denom
internationella efterfrågan fortsätta snabbt. bedrivs iväxa Dels bådaatt
alternativen ekonomisk politik. Uppgången i arbetslöshet kom-stramen

inte med offentlighögre sysselsättning.penseras ex. en
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ochlångsammarebeskrivs effekternatredje scenario pris-I ett av en
lönespiralen fortsätter liggaIöneanpassning. innebär pris- ochDet attatt

nivåer kompensationskrav ännukvar på dagens ett tag.t.ex. p. a. --
i 3% 1993 markantförrän arbetslösheten år skerärInte meruppe ca en

följalöneanpassninglöneanpassning. liknande långsam skulle kunnaEn av
bristandeorsakad arbets-fortsatt överhettad arbetsmarknad ex. aven

vinster-finanspolitik. återhämtning ikraftsutbud expansiv Någoneller en
femårsperioden.scenario inte ske En långhinner i underdetta stagna-na

blir följden.kapitalbildningtionsperiod arbetslöshet ochmed hög svag
omvärlds-scenario också konsekvenserna sämrefjärde belysesI ett av en

utvecklingen lfall blir ekonomiskautveckling. hela denI detta svagare.
negativt, också bl.utrikeshandeln påverkasförsta hand detär a.som men

reallönerna.
ovanligtårenbytesbalansens saldo under de ärbedöma närmasteAtt
ökandescenario hänger med deni vilket Detsvårt, än antas. sammansom

förinvesteringar i bytesbalansensFöretagens utlandet spelarroll ut-som
relationen fortsatta investeringarfrågan mellanfall. avgörande hurDen är

finansi-räntebetalningarvinsthemtagningar och på de lånutomlands, som
investeringarna utvecklas.erar

utlandsinveste-förutsättsför perioden 1990- 1995modellkalkylenl att
vinsthemtagningamaperioden bedömsringarna slutetdämpas. Mot av

företa-trendmässiga försvagningen ischablonmässigt denså stora attvara
räntebetalningaruppkommit växandekapitalinkomster som p. a.gens

utveckling framstår troligsådantill utlandet upphör. En storensom om
följdutlandsinvesteringarna under årde ökade ärdel ensenare en avav

valutaregleringen tagitsinvesteringsmönstrettillfällig anpassning i när
resul-investeringar utomlands skulle också kunnaMinskadebort. ettvara

isig tilllöneökningstakten vad gällerpris- och anpassatatttat somav
blir utfallet bytesbalansenantaganden påomvärlden. Om andra görs an-

norlunda.
skilja situation då bytesbalansun-finns goda skäl mellanDet ettatt en

följd konsumtion det resultatetprimärt hög och när ärderskott är avaven
investeringarnafallet intäkterna fråninvesteringar. börI dethöga senare

utomlands,från kapital lånatstäcka deträntorna oavsett omsom upp
iinvesterat i Sverige eller utlandet.företag harsvenska

bytesbalansstatistiken harkringTill följd osäkerhet råderden somav
uppgift värdera desärskild utredningsman medregeringen tillsatt atten

iväxande underskottetekonomisk-politiska konsekvenserna det av-av
förändringar i statistiska redo-föreslå eventuella denkastningsnettot och

visningen.

balansPolitik för ekonomisk

ilönestegringstakten år kanpris- undersnabba ochDen stor ut-senare
flertalvarit överhettad. Ettförklaras arbetsmarknadensträckning attav

förhindra stigandemöjligtstudier det skulletyder på attatt envara
anpassning2%.vid arbetslöshetsnivåer kring En sådaninflationstakt av

relativt snabbt.inflationen förefaller också kunna ske
i arbetslösheteni begränsad uppgångFörsök dagsläget motverkaatt en
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misslyckas. tillefterfrågepolitik dömda De leder högremed generell är att
konkurrenskrafteninflation, ytterligare försämrar och undergräversom

sysselsättning.Förutsättningarna för sikt upprätthålla fullpåatt
efterfrågelägeviktigt observera något på arbets-Det är att att ett svagare

främst mindreförväntas sig uttryck i uppgång demarknaden kan ta en av
li-genomsnittliga arbetslöshetsperiodema. Välfärdseffekterna detta ärav

vid kostnadskris,jämfört händer utdragen med denmed vadten som en
i långtidsarbetslösheten trolig.dåuppgång ärsom

Arbetsmarknadspolitiken förbl.a. medel mildra konfliktenär ett att
mellan inflation framgångsrikoch arbetslöshet. En arbetsmarknadspolitik

möjligtgör det kombinera efterfrågeläge,högre därmedoch lägreatt ett en
arbetslöshet, stabil inflationstakt.med och låg Men arbetsmark-ävenen

Åtgärdernadspolitikens inriktning viktig. bidrar tillär ökad sökak-som
tivitet arbetskraftsutbudoch förenligastörre med strävandenaärett att
dämpa överhettningen intedet gäller åtgärder låser in arbets-men som
kraft.

Ändåerfarenheter finns inkomstpolitik mindre goda. kanDe ärsom av
motiveras i helhetspolitikåtgärder del avsedddenna atttypav som en en

få i lönebildningen kraftig itill trendbrott uppgångstånd utanett en
förändringgenomgripande skattesystemetarbetslösheten. Den av som nu

tillfälle pris-löne- löne-löne-genomförs erbjuder bra bryta ochett att
disponibla inkomsternaspiralerna. i reallönerna och de kanEn uppgång

löneökningstal.erhållas vid låga nominellaår 1991 mycket
för möjligheterna inflationen efterfrågelägetAvgörande bekämpa äratt

sikt allmänna efterfrå-på arbetsmarknaden. påverkas på kort detDet av
främst finanspolitiken.i ekonomin, vilket i sin påverkasgetrycket tur av

efterfrågeläget produktivitetsfrämjandePå längre sikt påverkas åtgär-av
Överhettningen arbetskraftsutbudetmotverkasder. kan också attgenom

stimuleras främjas.och rörligheten på arbetsmarknadenatt

16.4 ekonomiska tillväxten utvecklingenDen och på
1990-talet

Potential tillväxt

Den ekonomiska tillväxten för välfärden.spelar central roll Det ären
ekonomisk tillväxt förskapas både privat konsumtiongenom som resurser

för fungerandeoch väl offentlig verksamhet.en
ekonomin 2%Den svenska kan under 1990-talet med drygtväxa år.per

förutsätterDenna bedömning dock i samhällsekonomin äratt resurserna
fullt utnyttjade vid decenniet.slutet Med höga pris- och löneökningarav
finns för fallbetydande risk i kapacitetsutnyttjandet, uppgångetten en av
arbetslösheten betydligt ekonomiskoch lägre tillväxt.en

Tillväxten i ekonomin bestäms den vilken arbetskraftentakt med ochav
produktiviteten Bedömningarna kapitel frami 6 leder till slutsatsenväxer.

arbetskraftsutbudet i timmarräknat antal öka med drygt halvväntasatt en
året under l990-talet.procent om

ökning ligger flertal delvis faktorer.Bakom denna motverkandeett
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1990-talet befolkningen i arbetsförUnder ökar ålder. Kvinnornas för-
värvsfrekvens förutsätts också öka, så den i slutet decenniet i detäratt av

lika Till positivnärmaste hög männens. detta kommer beräknadsom en
effekt skattereformen 0,4% i genomsnitt.på år riktningI motsattav ca per

reformerna sjätteverkar de redan beslutade semestervecka ochom en en
förlängning föräldraledigheten.den betalda Det bör arbets-noteras attav

förutsätterkraftskalkylen trenden 1980-talet, fler förtids-på med alltatt
pensionerade sjukskrivna,och bryts under 1990-talet.

Efter sekelskiftet förefaller intedet sannolikt arbetskraftsutbudetatt
kunna lika starkt. Befolkningstillväxtenskulle anpassningenväxa avtar,

till förväntasde skattereglema bedöms ha och kvinnornaägt hanya rum
förvärvsfrekvensnått ökad invandring skullemännen. Ensamma som

dock förändra denna bild.kunna
Produktiviteten i näringslivet i takt genomsnittetväxaantas samma som

för perioden 1974-1988, 1,8% Produktivitetendvs. med år. ärca per
emellertid mycket svårbedömd och dessutom svår En ökadmäta.att
ekonomisk integration EG-ländema, liksom skattereformenmed and-och

syftar till förbättraåtgärder marknadernas effektivitet, förtalarattsomra
produktivitet. finns studierökad Det också tyder på de teknolo-atten som

giska genombrotten på dataområdet inte fullt slagitännu hart.ex. ut
produktivitetsförbättringar.igenom i Samtidigt finns tendenser som ver-

i riktning. möjligtkar Det det tid innanär lång denmotsatt att tar
produktivitetsfrämjande anpassning Skatteregler kan tänkasetc.som nya
medföra till Tjänstesektorn fortsätterkommer stånd. växa på bekost-att

industrinnad och den har betydligt lägre produktivitetstill-uppmättenav
växt.

Kapitalstockens tillväxt vilkaberor på investeringar görs och densom
vilken kapital förslits. förutsättningtakt med äldre för långtidsutred-En

vinstnivånningens bedömningar slutet 1990-talet sigär närmaratt mot av
frånvinstnivåerna 1980-talets sistade goda år. Med sådan lönsamheten

investeringarna förväntas i förhållande tillkan något den historisktväxa
nivå i näringslivethöga rått 1989- 1990. offentligaåren Desett som

investeringarna bedöms samtidigt öka 1,5%med år. Därmed brytsca per
decenniemas investeringsutveckling offent-de mycket i densenaste svaga

liga sektorn.
finns naturligtvis risk för inte arbetskraftsutbud och kapital-Det atten

troligt. finns depå det här har bedömts Detstock växer sätt som vara ex.
skattereformen får effekteri hävdat små på arbets-debatten har attsom

kraftsutbudet. aktiva för stimuleradenna bakgrund åtgärderMot är att
arbetskraftsutbudet möjlighet stimulera pensionärerönskvärda. En är att

ligger i hävdavad kalkylenarbeta ännu änattatt annan mer sommer; en
"arbetslinjen", förändringar i socialförsäkringssystemet ocht.ex. genom
arbetsmarknadspolitiken.

förväntadeför kapitalstockens tillväxt lönsamheten.Avgörande är den
inte avkastningen investeringar i Sverige nivåOm på kan hållas på samma

bedömningamai kommer inte redovisade kunnaomvärlden de attsom
realiseras.

Sammantaget innebär bedömningama ekonomiska tillväxtendenatt
i resursinsatser.1990-talet huvudsak bärs ökadeunder Den totalaupp av



395

faktorproduktivitetens tillväxt bli i historisktbedöms mycket låg ett per-
sin främst ispektiv. pessimistiska bedömning har grund detDenna sena

utveckling i ekonomi. Om enskild faktor skulle1980-talets svensk någon
i riktningkunna förändra bedömning positiv det den skatte-denna ärmer

reform genomförs. för tillväxtförut-Den avgörande betydelseärsom avnu
sättningama l990-talet.under

skall användasHur resurserna

enskilt intei bytesbalansen under år behöver källaUnderskott ett vara en
till inte kapitalbildningIhållande underskott orsakadeäroro. som av --

finns till iemellertid indikation det inte stårär på något rättatt somen
ekonomin.

omläggning ekonomiska politiken i börjanden skeddeDen av som av
l980-talet syftade till få till stånd utbyggnad den konkurrensut-att en av

förutsättning för full sysselsättning skullesektorn. Det attsatta envar
jämvikt i utrikes betalningarna. snabbkunna uppnås parallellt med de En

tillsektorn kom också stånd. Dennautbyggnad den konkurrensutsattaav
alltför pris- lönekostnadsutveck-hotas emellertid i dag den snabba ochav

lingen.
möjligt full sysselsättning ochskall upprätthålla återFör detatt attvara

förutsättningar ifå jämvikt i under de gällerbytesbalansen måste, som
utflödet kapital i investeringar utomlandskalkylen, samband medav

sysselsättningen i ekonominsstabiliseras. Vidare konkurrensutsattamåste
i i ekonomin helhet. Med de tidigaredelar taktväxa samma som som

investeringsutvecklingen näringslivetredovisade bedömningarna byggsav
jämvikt i utrikesbetalningama 2000.i takt kan uppnås årsådanut atten

förutsättning för sektorn skall kunnaEn den konkurrensutsatta växaatt
arbetskraft tillväxten i inhemskatillräckligt med denoch rekrytera är att

efterfrågan inte tillåts bli alltför stark.
ofentliga konsumtionen 1,6% under 1990-bedöms öka med årDen per

genomsnittliga tillväxttakten under den gångnatalet. denDet motsvarar
i of-femårsperioden. emellertid tillväxten denbör understrykasDet att

fentliga fråga politiska beslut och deni gradsektom hög är atten om
antagits. Meddärför bli den härkan komma änatt enannan somen

finnastillväxt storleksordning i modellkalkylen bör detdenav som ges
ambitionsnivå iför kvalitetsförbättringar och högre denbådeutrymme en

till förändringar ioffentliga tjänsteproduktionen. Om hänsyn endasttas
främst inomutbyggnadskravåldersstrukturen redan beslutadeoch -
1%tillväxt på knappt år.barnomsorgen skulle det räcka med peren-

konsumtionen 2,3 % dennaberäknas öka med år. BakomDen privata per
disponibla inkomsterligger i hushållens reala medökningstakt uppgången

sitt%. Vidare förutsätts hushållen under l990-talet ökardrygt 2 att sparan-
de.

för offentlig privatsåvälkan påpekaDet värt utrymmetatt att somvara
konsumtion ekonomisk utveckling. mycketblir vid Hurlägre sämreen

bli framgår delägre privata konsumtionen kan kommaden att av en av
långtidsutredningen.för redovisas ialternativa kalkyler l990-talet som

nödvändigt tillbakabli hållaDet kan också under de årennärmaste att
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offentliga privata konsumtionen, för undvikaden och överhett-både att
ning arbetsmarknaden och "undanträngning den konkurrensutsattapå av
sektorn.

Strukturomvandlingen i näringslivet16.5

snabb strukturomvandlingEn

Strukturomvandling naturligt inslag i livskraftig ekonomi.är Förut-ett en
sättningarna för utvecklingen i näringslivets olika varierardelar beroende

produktionsfaktorer,användning olika relativa faktorprisemaspå deav
utvecklingenutveckling på marknaderna. Beroende förändringar ipåsamt

näringslivet ständigt fördessa avseenden krav på anpassning ochutsätts
förnyelse. Gammalt kommer till.slås ochut nytt

näringsliv genomgickSvenskt under 1970-talet mycket snabben om-
industribranschervandling. Hela slogs samtidigt sammanslagning-ut som

för konkurrenskraftigaåstadkomma enheter skedde i andra bran-attar
industriella satsningar emellertid i sinscher. Nya lyste medstort sett

frånvaro.
Bland i syfte vända den nedåtgående utvecklingen för indu-annat att

strin devalverades den svenska kronan kraftigt i början 1980-talet. Detav
iresulterade ökad lönsamhet i den konkurrensutsatta sektorn. Vinst-en

nödvändig förutsättninguppgången för till stånd inves-högreattvar en
teringar och därmed uppbyggnad industrin. De omfattande FoU-en av
investeringarna under 1970-talet till det emellertid inteär de högtek-trots,
nologiska främstbranscherna branscher ochutan samtsom massa- papper
Verkstadsindustri har expanderat.som

utvecklingsväg långtidsutredningen skisserar för 1990-taletDen som
innebär kunskapsintensiva tjänsteproduktionenden och växeratt varu-

industribranscher tillväxtensnabbt. De bedöms kunna den högstasom
maskinindustrin,elektro- och vilka båda har hög exportandel. Deär en
integrationssträvandena industriellbl. och ökad aktivitetgynnas a. av en

inom EG-området.
kapitalintensiva industrin traditionellaDen utgörs de basnä-som av-

ringarna järn- stålindustridvs. och pappersin-ochsamtgruvor, massa-
dustri få förhållandevis tillväxt. pris-däremot långsam Lågaväntas en-

internationellaökningar hos de konkurrenterna bedöms litet utrymmege
för kostnadsökningar l990-talet. Samtidigt höjdaunder kommer elpriser

miljöavgifter innebära relativa kostnadsökningar föroch dessa bran-att
scher.

arbetskraftsintensiva industrin, relativtOckså den har låg kun-som
förhållandevisskapsintensitet, långsamt under l990-talet.väntas växa

arbetsintensiteten innebär,Den höga i kombination den jämna löne-med
i Sverige, förväntas konkurrenssi-strukturen dessa branscher svåratt en

förtuation. Problembilden likartad i dag varuproduk-den skyddadeutser
tionen. nämligen i utsträckning förväntas bli förDen kan ökad utsatt

frånkonkurrens utlandet.
tjänstesektomdecennierna har vuxit snabbareUnder de två änsenaste
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vuxit.uppdragsverksamhetindustrisektorerna. Snabbast har delsektom
sammanbunden med de varuproducerande sekto-Denna delsektor är nära

kvalificerade tjänster tilleftersom företagen i främst säljersektornrerna,
förklaring till tjänstesektomsindustriföretagen. viktig snabbaEn expan-

kvalificeradeindustrins tjänster.sion alltså ökade behovär av
tjänstesektoms expansion och vis statistiskEn del på sättärav en

decennierna industriföretagensynvilla. de har deUnder störresenaste
brutit sina i mindre produktionsenheter. har bl.ned verksamheter Det a.

tidigare tillhörde indu-inneburit interna verksamheter, störreatt som en
striell produktionsenhet, frigjorts ofta klassificerats tjänstepro-och då som

tjänsteproduktionenduktion. långtidsutredningen öka något snab-I antas
industriproduktionenbare under 1990-talet.än

strukturomvandlingen till regionalafinns risk för leder ökadeDet att
stagnation i basnäringama kommer drabbaspänningar. eventuellEn att

Även Sverige fåframför sydöstra kan komma problemallt Bergslagen. att
industri. Samtidigtarbetsintensiv skyddadkoncentration ochpga. aven

industriortema iframstår utflyttning från de och medelstora Mel-småen
följdframför trolig. Detlansverige till allt storstadsområdena är en avsom

i privata tjänstesektomexpansionen i första hand sker den och denatt
i bedömningarkunskapsintensiva industrin. emellertid dessaHänsyn har

i Koncentrationen tilltagits till förändringar branchmönstret.enbart stor-
prisnivåden högre därkan komma motverkasstäderna att somav ex.

i negativa förhållanden.andra storstädernaråder på bostäder eller av

internationaliserasFöretagen

företagens direktinvesteringar utomlands har ökat markantDe svenska
framför inom i1980-talet, allt EG-området och Förentaunder staterna.

inom verkstadsin-industrikoncemer, särskiltDet mindre antalär ett stora
verksamheten i svenskadustrin, för den övervägande delen avsom svarar

i formsällan har expansionen skett uppköpdotterbolag utomlands. Inte av
utländska företag.av

direktinvesteringar utomlands nämnareföretagensEffekterna på enav
Å sidan minskar kost-inte entydiga.integration med EG-ländema är ena

motivensidan minskar deldirektinvesteringar, andrafor ånaderna en av
färreEG-området. Så kommer gräns-produktionen inomförläggaatt ex.

till dessa län-underlättaenhetliga regelsystemformaliteter och exportatt
der.

får sigföretag inte etablerade i EG svårare hävdaSvenska är att omsom
för företagsig möjligt EG-avtal. kan deldet inte visar teckna Detettatt en

till kontinenten.motiv överföra delar verksamheten Främstattettvara av
företag, eftersommindre och medelstora dekan detta komma gällaatt

verkstadsföretagen ietablerade EG.redan ärstora
direktinvesteringama i Sverige också ökat under 1980-utländska harDe

iharinte i omfattning. övervägande delen sketttalet, alls Denmen samma
form företag. investerarna kommeruppköp svenska En delstor avav av
från övriga Norden.

omvandlingennaturlig iUtlandsinvesteringama i huvudsak delär aven
näringslivet. näringsliv domineras antal koncerner,Svenskt ett storaav
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blir alltmer etablerade på olika imarknader världen. Det ärruntsom om
för företagväsentligt dessa internationellt.utvecklasatt

finns tillfälliga förklaringarDet också till utlandsinvesteringamaattmer
har ökat. sådan avvecklingen valutaregleringen.En är Den kan haav
bidragit till engångsvisa omfattande Förändringar i investeringsmönstret.

faktumDet de svenska investeringarna utomlands väsentligtär högreatt
investeringar i Sverigeutlandets kan ändå tillän källa Oba-vara en oro.

förlansen kan uttryck införtveksamhet investera i Sverigeett attvara en
till följd den snabba kostnadsökningstakten eller upplevdav ex. en

gäller Sveriges relationerosäkerhet när det med EG framtidaoch den
energi- miljöpolitiken.och Samtidigt kan finnasdet skäl påminnaatt om

investeringsnivån i näringslivsvenskt har varit mycket hög underatt
år. tyder inte på "investeringsklimatetDet generellt skulleatt settsenare

dåligt.vara
På sikt investeringsobalansenlängre kan problem. Det ärettvara ex.

forskningsinsatsertänkbart gjorda i Sverige kommer utlandet till delatt
via direktinvesteringar,svenska den produktionsappara-svenskaattmen

inte får delpå sätt motsvarande kunskapsuppbyggnad. Detten samma av
i förlängningen tillkan leda lägre ekonomisk tillväxt i Sverige.en

Näringspolitik för 1990-talet

för ekonomins utveckling 1990-taletAvgörande den svenska under är att
konkurrenskraftigt. förutsättning för industriellnäringslivet En godär en

inflationstakten nivåutveckling därför den svenska kommer ned iär att
finns emellertid långsiktigamed omvärldens. Det också andra mer- -

tillförändringar komma stånd.måstesom
ekonomiskaindustriell utveckling förutsätter "klimatetgod detEn att

företag väljer sinsvenska och utländska bygga verksam-sådantär att utatt
inom Sveriges och skatter har under delhet Lönergränser. storen av

efterkrigstiden varit i Sverige i industriländer.högre många andra Detän
stabilt politisktemellertid länge bl. lugnakompenserades ett system,av a.

arbetskraft,förhållanden arbetsmarknaden, väl utbildad brapå en en
möjligt ifungerande infrastruktur elpriser. Om det inteoch låga är att

framtiden faktorer medföra löner ochpå dessa kommer detbygga att att
ii lägre omvärlden.skatter stället måste änvara

anpassningsförrnåga bådeStrukturomvandlingen ställer krav på goden
arbetskraften. skattereformenföretagen detta sammanhanghos och I är

vinstrikakapital inte fast i tidigareväsentlig. bl. längre låsesDen gör atta.
arbetskraf-Skatterefonnenföretag kommer också ökaoch branscher. att

rörlighet stimulera utbildning.ochtens
fungerandeRörlighet befrämjas låg arbetslöshet och väl arbets-enav av

för utanförsocialpolitik. risken arbetsmark-marknads- och Om hamnaatt
förlusterför lida ekonomiska i samband med omställ-naden eller att-

troligt attityden till förändringarningar i arbetslivet liten, detär är att-
blir positiv. Också jämn lönestruktur kan underlätta strukturom-mer en

Erfarenheten visar nämligen arbetskraft i branscher medvandlingen. att
oftare förändringar.relativt sig strukturellahöga löner motsättersett

möj-industrin tjänstesektom har godaKunskapsintensiva delar ochav
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ligheter l990-talet.växa under Denna utveckling iunderlättas hög gradatt
antalet välutbildade ökar. l dag har Sverige brist på välutbildadeom

utbildningtekniker. förbättradEn kan också sätt underlättaett attvara
den anpassning följdkrävs till kärnkraftavvecklingen i kombina-som av
tion med skärpta miljökrav. Möjligheterna de arbetstillfällenersättaatt

förlorade i basindustriernagår imed arbeten de kunskapsintensivasom
näringarna vis förbättras.kan på så

Hur utbildningssystemet fungerar viktigt för de kommandeär decen-
niernas ekonomiska utveckling. bilagal till långtidsutredningenen presen-

förslagantal rörande det utbildningssystemet,svenska bl.a.teras ett om
tidigare friareskolstart, utbildningsinriktningval på gymnasiet, ettav
utlandsår inslag i universitetsutbildningen och ökad decentraliseringsom

skolsystemet för åstadkomma koppling tillnära arbetsliv ochattav en
lokala framhållsbehov. Där också betydelsen den offentliga sektornattav

för grundforskning.baskunskaper ochsvarar
infrastrukturInvesteringarna i inom och kommunikations-transport-

området har inte varit omfattandeså under 1980-talet. Både miljöskälav
och tillmed hänsyn näringslivets framtida konkurrenskraft investering-är

i infrastruktur motiverade under l990-talet. Järnvägar och spår-ar annan
bunden trafik behöver byggas liksom vägnätet. För eventuellaut, att
avgifter på biltrafiken i storstadsområdena skall få effektönskvärd frånen
miljösynpunkt krävs också utbyggnad kollektivtrafiken.en av

energifrågornaMiljö-16.6 och

hållbar utvecklingEn

ekonomiska beslut.miljöeffekter in i Attutsträckning måste vägasI ökad
miljönfullt med ärofta inte blir beaktade hängerde attut en s.samman

tillgänglig förfrittfrån privatatill skillnad ärkollektiv varor,vara, som
alltför GenomDärför utnyttjas hårt.inget pris. denalla. Miljön åsätts att

tvingas fram både hos hushåll ochmiljöhänsynpris miljön" kansätta på
företag.

i utsträck-ekonomisk-politiska sammanhang ökadifinns skälDet att
inklu-itillväxten de samladening uppmärksamhetenrikta mot resurserna

utveckling beskri-hållbar skulle kunnasive miljö- Enoch naturresurserna.
nationalför-generationer fårutveckling framtida överdär ta envas som en

iminst lika dag.inkl. miljö- och ärmögenhet, stornaturresurser, somsom
för miljöförstöringen kan kommatalarfinns faktorerDet attattsom

tillväxt itill snabbStrukturomvandlingen lederunder l990-talet.avta
kunskaps-tjänstesektom och denrelativt miljövänliga verksamheter som

näringartillväxten iSamtidigt troligenindustrin. dämpasintensiva som
Även jordbrukspolitikenomläggning kanutsläpp.stora avengenererar

utsläppskravSkattereforrnen och skärptamiljön.minska belastningen på
från biltrafikenluftföroreningamabidra tillförväntaskan tillsammans att

tidigare.inte i taktÖkar somsamma
Ändå fråndiffusaallvarliga. utsläppenframstår miljöproblemen Desom

farligainnehåller ämnen ärökat. Produktermånga små källor har som
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miljöproblemen också utvecklatsnationella harvanliga. lokala ochDe
iMiljön i Sverige påverkasinternationella problem.storskaliga ochmot

inte ökar likautsläppi länder. Ochhög grad utsläpp andra även om nyaav
elfekterna de tidigare utsläppen kvar,förut finns lagradedesnabbt avsom

följd.allt allvarligare skadormed som
riksdageni miljöproblemen har ställtallvaretbakgrundMot uppav -

framstårmiljörelaterade mål. Två dessavissa fall kvantifieratioch av-
ekonomiska utvecklingen under denbetydelsefulla för densärskiltsom

långtidsutredningen analyserar:period
i sin fram till år 2010 och tvåKärnkraften avvecklas helhetskallO
1990-talet.kärnkraftverk skall understängas

nivå.inte 1988Koldioxidutsläppen i Sverige skall öka över årsO
°/0minska 80 mellansvavel skall medutsläppenTill detta kommer att av

30% 1980 och2000 och kväveutsläppen med mellan åren1980 ochåren
freda fyrade NorrlandsälvarVidare riksdagen beslutat större1995. har att

vattenkraften inte har byggtsdär ännu ut.

Energipolitiska utmaningar

förvän-möjlig 1990-talettillväxt i ekonomin bedömts underMed den som
överstiga utbudet oberoendeefterfrågan det nuvarandepåtas omav

ikärnkraftverk eller inte. För lönsamhet skall uppstånågra stängs att nya
priset stiger från nivå 18anläggningar på dagens örekrävs runtatt per

kärnkraftverk riksdagen harkwh. Omtill 30 två stängs,kwh öre somca per
tidigare.prisuppgång självfalletdennabeslutat, kommer

full sysselsättninganpassningsförmågaekonomins så godOm är att
kärnkraftav-fårjämvikt i utrikesbetalningama uppnåsupprätthålls och

medföreffekter Elprisuppgångenunder l990-talet.vecklingen begränsade
fårförsämras. Därmedkonkurrensvillkoren för de elanvändarnastoraatt

effek-eljest.tillväxt De sammanlagdabasindustrierna långsammare änen
eftersomekonomin blir begränsadetillväxten i dockpåterna resurser

näringar.flyttas till andra
i ekonomin omedelbartförutsätter lönernaBeräkningarna att anpassar

förefallersysselsättning tiden kan upprätthållas. Detsig full helaså att vara
pris-bakgrund de problem medmindre realistiskt antagande motett av

ekonomi de decen-lönebildningen, präglat svensk underoch senastesom
Ris-i praktiken situationen bli bekymmersam.nierna. Därför torde mer

bidrar till arbetslöshetfinns höjda elpriserna såväl ökaddeken att somen
försämrad bytesbalans.till en

framstå loc-lindra anpassningsproblemen kan detförsökaFör att som
förekom-elprishöjningarna. debattenundvika Ikande eller begränsaatt

marknadsmässig prissättning, främstförslag frångådärför attom enmer
skälfinns mycket starkaför elintensiv industri. dockför underlätta Detatt

handlingslinje. avgörandeEtt ärtalar sådan attargumentmot ensom
avvika från priselproduktionen detför då kommerkostnaderna att som

blir förblir elsparandet lågt. DenKonsekvensenanvändarna möter. att
Sveri-näringslivsstruktur imedförelprisnivån också det byggslägre att en

elmarknaden måstepremisser. Till detta kommerkonstladepå attge
regleras.
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Mot denna bakgrund väsentligt finnadet förär andra vägaratt att
underlätta den anpassning nödvändig elprisernaär gradvis stigernärsom

Åtgärderunder l990-talet. inom arbetsmarknads-, utbildnings- och regio-
nalpolitiken utnyttjas förstabör i hand.

Om förutsätter ensidigSverige försöker uppnå det mål rörandeattman
utsläpp koldioxid, riksdagen fast,har lagt samtidigt kämkraf-av som som

blir påfrestningarnaavvecklas, på den svenska ekonominten utomordent-
Ävenligt omedelbar löne- och prisanpassning förutsätts kanstora. om en

den ekonomiska tillväxten komma gå ned med så mycket halvatt som en
procentenhet år under l990-talet eller femtedel,med drygt enligtper en
beräkningar redovisas i bilaga till långtidsutredningen.som en

Sverige ensidigt införAtt restriktion koldioxidpå framståren som
kostsamt också det skälet koldioxidproblemet internationellt.ärattav
Risken finns därför industri i Sverigeslås bara medersättsatt utsom
produktion utomlands, med motsvarande eller till och med högre utsläpp

koldioxid följd. Inom detta inteområde det alltsåär bara ekono-av som
miskt miljömässigtockså rimligt gå i takt med omvärlden.utan att

Samtidigt kan det observera förutsättningarnavärt föratt att attvara
leva till internationell uppgörelse koldioxidutsläpp naturligtvisupp en om
inte underlättas kärnkraften avvecklas. blir nämligenDet då svårareattav

klara internationellteventuella överenskomna utsläppsgränser.att
i form minskadKostnaderna produktionstillväxt mindreär attav av

riksdagenuppnå de fastlagda förutsläppsmålen kväve och svavel. Detav
beror bl.a. i fall finnspå det många lämplig reningsteknik. Kväveut-att
släppen ihärrör också utsträckning från trafiken därföroch kanstor
påverkas i fårdet någon utsträckning effekterstörre på näringsli-utan att

konkurrenssituation. stället slår direktI åtgärder hushållen, vilketvets mot
emellertid för med sig svårigheter.andra

förts framgåttAv de har miljö- och energipolitikenattresonemang som
leder till betydande omställningskostnader. tillDe måste i sinslut helhet
bäras formhushållen i minskat för privat konsumtion.utrymmeav av
Samtidigt finns det skäl understryka beräkningarde gjorts baraatt att som

miljö- och energipolitikens kostnadssida. positiva effekternaDe äravser
ikvantifiera.svårare att

16.7 offentligaDen sektorn

harKurvorna vänt

Den snabba offentligauppgången i de utgifterna andel BNP undersom av
1970-talet upphörde vid början l980-talet. Trendbrottet förklaraskanav

långsammare tillväxt i offentligaden konsumtionen och volym-av en en
mässig offentliganedgång i investeringarna.de Till detta kommer att
industristödet skurits ned.

Under 1990-talet bedöms den statliga konsumtionen ungefäröka med
halv år i volym. För den kommunala konsumtionen be-procenten per

döms volymökningen bli 2% år, tillväxtmed snabbare underca per en
decenniets första hälft, beroende bl. på bamomsorgens utbyggnad.a.

De offentliga transfereringarna öka sinväntas andel BNP mellanav

14 10-0264
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för sjunka1990 och 1995 sedan något. Uppgången de årennärmasteatt
utgiftsökningar inom sjukförsäkrings- arbetsska-sammanhänger med och

höjning barnbidraget i skatterefor-deområdet samband medsamt en av
ökningstaktenlångsammare under återstoden 1990-Den något avmen.

följd förhållandevis befolkningsutveckling.talet är en av en gynnsam
emellertidOmkring 2010 vänder denna utveckling och antalet pensio-år

pensionsutgifter följd.ökar, med bl. ökadenärer a. som
offentliga konsumtionen tenderar andelDen växa BNP näratt som av
offentligt iantalet sysselsatta ökar snabbare det totala antalet sysselsattaän

ekonomin. i fallet efter 2000, rimliga förutsättning-Så hög grad år underär
arbetskraftsutbudets utveckling. iDärmed sker snabb uppgångenar om

offentliga konsumtionen försvå-andel BNP. Detta kommerden attsom av
ambitioner oförändratstatsmaktemas upprätthålla skattetryck.att ettra

Behov förnyelseav

offentliga konsumtionen 1,6 °/oförutsättning den medUnder växeratt per
transfereringsområ-inga åtagandenunder 1990-talet och görs påår att nya

for oförändrat förbättrafinns förutsättningar med skattetryckdet att ett
offentliga finansiella 1990-talet.sparandet underdet

finansiella situation beroende denoffentliga starktsektorns ärDen av
pris-utvecklingen. Vid fortsatt snabb och lönesteg-allmänekonomiska en

blir offentliga finansielladen sektornsring under de årennärmaste sparan-
i fall pris- och lönestegringama dämpas.väsentligt det därde lägre än

framstår finansiellasikt det begränsat.På längre änutrymmet som mer
belastningenäldre ökar och därmed ökar ocksåOrsaken dels antaletär att

Till sysselsattai första hand pensionssystemet. detta kommer antaletpå att
förväntas arbetskraftenoffentlig öka snabbare under dei sektor kan än

ZOOO-talet. Därför både begränsadförsta decennierna på krävs det en
offentliga for offent-utgiftsökningstakt för den sektorn och åtgärder deatt

nyttjas bästa möjliga vis.liga skall påmedlen
produktivitetsutveckling i offentliga förut-den sektorn ökarMed goden

offentliga tjänsteutbudethöja standardensättningarna på det utan attatt
Åtgärder effektivite-för produktivitetenhöja skattetrycket. stärka ochatt

därför viktig i ekonomis-offentliga bör del deni den sektorn utgöraten en
politiken.ka

organiserad inte foroffentliga roll baraden sektorn är spelarHur en
offentligasjälv. ieffektiviteten inom sektorn Den sektorn sysselsätter dag

produktivitetungefär tredjedel alla förvärvsarbetande. Sektorns haren av
inflytande välståndsutvecklingen i ipå samhälletdärmed avgörandeett

stort.
inneburit offentliga transfere-1980-talet har deUtvecklingen under att

offentligakommit allt del denringarna till hushållen störreutgöraatt en av
iinvesteringarna hållits tillbakautgifter. Konsumtionen och harsektorns

emellertidtransfereringama. utveckling innebärEn sådanhögre grad än
för offentliga servicen.risker den

olika människorsTransfereringssystemet påverkar på många bete-sätt
tilleffekter i grad önskade och medende. Ibland kan dessa högstavara -

transfereringen iblandsjälva syftet med uppstår betydandeutgöra men-



403

negativa, icke effekteravsedda samhällsekonomin.på kan iDet detta
sammanhang räcka med de samlade effekternanämna föratt systemenav
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring förtidspensioneroch företa-på både

motiv för förbättra arbetsmiljöema och på de berördas benägenhetattgens
återinträda på arbetsmarknaden. Genom på detta områdeatt återupp-att

arbetslinjenrätta kan berörda individer få bättre liv samtidigtett som
samhällsekonomin helhet kan vinster.göra betydandesom

olikaI bilagor till utredningen diskuteras för refor-åtgärderett attpar
offentligaden sektorn. bilagomaI jämförelsegörs mellanmera en av en

hälso- och sjukvården i olika länder diskuterasoch hur hälso- och sjukvår-
den skulle kunna utvecklas. Utgångspunkten effektivitetenär dels iatt
användningen hälso- och sjukvårdens förbättras,skall dels attav resurser
valfriheten skall öka. Avgörande också sjukvårdens organisationär att
skall utformas så likagod och vård åt alla.att garanterasen

Om Förslaget till förhållandensvenskaöversätts skulle det kunna inne-
bära primärvården gradvis frånkopplas loss landstingen. Primärvårds-att
enheter ägda kommuner och landsting skulle konkurrera medav ex.
privata läkare företagshälsovård.och Medborgama skulle själva välja vil-

primärvårdsenhetken villde använda sig fåDenna skulle föransvaretav.
patienternashand vidare remittering till sjukhus- specialist-ochatt ta om

vård. I skede skulle sjukhus-även och specialistvården kunnaett senare
föröppnas ökad konkurrens. Det skulle också försäk-tänkbart attvara ge

ringskassan ökad betydelse. Ersättningen till primärvårdsenhetemaen
skulle administreras försäkringskassan.kunna Precis idag kanex. av som
emellertid hälso- sjukvården finansierasoch sjukförsäk-med allmänen
ring.

Den skisserade reformen hälso- sjukvården försökoch är draett attav
fråndet bästa offentligtsåväl marknadsmässigtnytta ett ett styrtav som

Erfarenheter liknande blandsystem finns i flera andra länder.system. av
förefaller iDe huvudsak goda.vara

16.8 Sparandet i ekonomin

oftaDet hävdas i ekonomin försparandet lågt.är Vad medatt som avses
detta inte alltidpåstående klart.är Inte heller orsakerna till detär låga

alltidsparandet så väl klarlagda. Det emellertid förutsättningärsenare en
för kunna in effektiva ekonomisk-politiskasätta åtgärder.att

Det totala isparandet den svenska ekonomin förspelar roll denstoren
framtida tillväxten välfärden.och bakgrund förvärvsarbetandeMot attav
under 1990-talet för befolkningendel finnasskulle detstorsvarar en av
skäl sigvänta högt sparande under de tionärmaste åren.att ett

Bruttosparandet i den svenska ekonomin bedöms kunna till iuppgå
genomsnitt 17% BNP under l990-talet. ungefär i nivåDet är medca av
1980-talet, väsentligt tidigare.lägre änmen

företagssektornsbedömaAtt hur sparande kommer utvecklas underatt
Ävendet decennietnärmaste mycket vinstnivånär svårt. 1990-underom

talet förutsättshelhet oförändrad möjligtär det sparandetattsom vara
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i slutetdirektinvesteringar skett utlandet underminskar. De höga avsom
räntebetalning-medförutlandsupplåning, högaåtföljande1980-talet med

Företagens ökadesikt dock1990-talet. På börtill underutlandet ävenar
idagi gradavkastning högre änitillgångar utlandet tassomgenerera en

förräntebetalningama. talarDetSverige de ökadetill och balanserarhem
i storleks-2000 borde kunnaföretagssektoms sparande åratt sammavara

1989.ordning årsom
förväntas under 1990-talet. DetHushållens finansiella sparande öka

i detinkomstutveckling. del nedgångenförsta god Eni hand påberor aven
tillfälligvaritkan också hafinansiella under årsparandet anpass-senare en

totalakreditmarknaden bort. Hushållensregleringamaning pånär togs
1990disponibla inkomsterna årfrån % destiga 1,4sparande beräknas av-

2% 2000.till årca .4 positivt finan-vid ingången till 1990-taletofentliga sektorn harDen ett
vid l980-taletsutgångsläget helt änDärmedsiellt sparande. är annatett

ekonomiska utveck-tidigare gjort denantagandenbörjan. Med de som om
offentligför fortsattförutsättningarfinns det1990-taletlingen under en

offentliga förmö-andel BNP skulle denförmögenhetsuppbyggnad. Som av
30% i balanse-stiga från 1,5% till1990-talet kunnaundergenheten ettca

förmögenhet°/0ekonomisk tillväxt. Denna2scenario med drygt genere-rat
i offentliga sektorn.ränteinkomster deni sin ökadeturrar

ekonomiskautveckling starkt beroende denSjälvfallet dennaär ut-av
ifrågan samhället sparandetvecklingen i övrigt. ocksåDen varreser om

offentlig förmögenhetsuppbyggnadalternativ till ärbör ske. Ett atten
iförväntas medföra effektivitetkan ökadskattersänka skatterna. Lägre

produktiviteten.liksomekonomin. Arbetskraftsutbudet kan tänkas öka
sig i omvärlden.komma denSkatteandelen BNP skulle också närmaattav

och vidmakthålla denförutsättning för sänka skattetrycketEn att sam-
offentligai sparandethällsekonomiska den nedgång detbalansen är att

privataföljden i det sparandet. Detblir kompenseras uppgångav ensom
skulleminskade offentliga sparandettroligt betydande del detär att aven

sikt. skulle sparandeti varje fall kort Därmedhushållen, påkonsumeras av
till infla-falla, vilket bidra högreekonomin helhet skulle kunnai ensom

förvärra balansproblemen.tionstakt och
sikt valet mellanekonomiska tillväxten påverkas på längreHur den av

alltsåsänkt skattetryckoffentlig förmögenhetsuppbyggnad och äretten
iförväntas resultera högreskattetryck kaninte självklart. Ett sänkt en

kapitalbildningenarbetskraftstillväxt. den totalaproduktivitets- och Men
samtidigt falla.kan

1990-talet bygger pågjorts sparandet underbedömningDen avsom
offentligtänkbartflera antaganden. Detmycket osäkra är att enex.

i sigstorleksordning förutsätts lederförmögenhetsuppbyggnad den somav
företagens utlandsinveste-utgifter. Bedömningentill offentligaökade av

totalaTillsammans faktum detosäker. med detringar också mycketär att
för kan behövainte särskilt högt talar detta åtgärdersparandet ändå är att

förändra pensionssy-möjlighetför öka sparandet. Envidtagas attatt vore
offent-sigriktning premiereservsystem detta äri systemstemet mot vare

form privat.kollektivt i ellerligt, annan
behållautformning framtida pensionssystemettänkbar det ärEn attav
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det tak på 7,5 basbelopp vid utbetalning pensioner i dag finns. Vidav som
real tillväxt i ekonomin kommer därmed ATP-systemet gradvisen att

övergå till utvidgat folkpensionssystem. Därutöver skulleett komplette-
rande pensioner med likartade villkor kunna erbjudas samtliga löntagare.
Det dock viktigtär denna utveckling leder till fonderatatt sparandeatt ett
byggs finnsoch det koppling mellanatt de belopp betalas inupp en som
och slutligade pensionerna. Därmed undviks dels de negativa effektema
på sparandet, dels de nackdelar förenadeär med ökat skatteuttag.ettsom

En möjlighet förändra offentligadetatt pensionssystemet iannan rikt-
ning premiereservsystemmot förändraett är reglerna iatt det nuvarande
ATP-systemet så avgiften i mindre utsträckningatt har karaktären av en
skatt. Samtidigt kan taket i ATP bort. Det blir då lönsamt förtas enskilda
individer betala in sina pensioner påatt isätt privata system.samma som

förutsättningEn för detta skall likvärdigtatt system med förstadet ärvara
de pensionsavgifteratt betalas in fondens. Endast då är det möjligtsom
få till stånd tillräckligtatt högt sparande iett ekonomin.

Avslutningsvis finns det skäl påminna valetatt mellan högtatt ettom
offentligt eller privat sparande också fördelningspolitiskär fråga. Det ären
väsentligt de sparstimulerandeatt åtgärder genomförs hänsyn tilltarsom
detta.

16.9 Välfárden i framtidenochnu

1980-talets utveckling huvudsaki positiv

En traditionell kritik långtidsutredningama har varit i alltförde högattav
grad betonat den ekonomiska utvecklingen på bekostnad andra aspek-av

välfärden.på Detta hänger med det stringentär svårtter att attsamman
beakta ekonomiskasamspelet mellan den utvecklingen välfärdenoch i
vidare mening. beror också traditionellaDet på den uppgiften,att att
studera den ekonomiska utvecklingen i längre perspektiv, är mycketett
omfattande i sig.

En god ekonomisk utveckling för förutsättningarnaavgörandeär att
välfärden i vidupprätthålla mening. Med bättre ekonomisk tillväxten

erhålls ökade och därmed både politiskt och ekonomisktettresurser
för förbättra välfärden vad gäller boendestandard,utrymme att t.ex.-

folkhälsa utbildning.och ekonomisk tillväxtEn innebär finnsdetattsvag
mindre till sjukvårdsådant eller miljövård. Samtidigt skärpsresurser som
gfördelningskonfliktema.

En välfärdsindikatorergenomgång de normalt används iav som ger en
positiv förhuvudsak bild l980-talet.

disponibla inkomsternaDe beräknas år 1990 17% högre deänvara var
1983 i fastaräknat priser. finnsMen det tecken inkomstfördelningenpå att
räknad fördelning årsinkomster blivithar ojämnnågot undersom av mer
det decenniet. Framför allt tycks de med allra inkomsterhögst hasenaste

Ändådragit ifrån övriga. inkomstfördelningen betydligtär jämnare i dag
förden decennierän några sedan.var

Förmögenheterna definierade deklarationspliktiga tillgångar be-ärsom

15 10-0264



406

också haFördelningen tycksinkomsterna.fördelade änojämnttydligt mer
inte ha skettemellertidtycksl980-talet. Detojämn underblivit mer

blivit rikare.hushållen harrikastede allraattgenom
inkomststandardsin relativaförbättratkollektivharPensionärema som

fått detrelativtungdomarnamedan1960 talet, settpåtagligt sedanhögst
inkomstklyftantendens ärEntio åren. attsärskilt desämre senaste annan

tvåhushåll medrespektiveförälderensamståendehushåll medmellan en
vidgats.och barn harvuxna

i interna-lågvarit mycketl980-taletunderSverige harArbetslösheten i
för in-hurinte barabetydelseavgörandeharjämförelse. Dettionell en

i vidareutvecklingensocialaför denocksåutvecklaskomsterna utan
har kunnatflesta andra länderiSverige deimänniskor änFlermening.

ocksåinnebärarbetsmarknadstarkarbetslivet. Enmedkontaktenbehålla
orsakkan bl.förmån. Dettamaktförskjutning till löntagarnas vara ena.en

aktualitet.fått ökadårenunder dearbetsmiljöfrågoma senastetill enatt
utveckling. Denpositivvisaförefaller ocksåhälsapåflesta måttDe en

medökatkvinnor harochför både mänlivslängdenförväntade ex.
emellertidfinnsdecenniet. Detdetunderl/2 år senaste enlnästan

fråndagarohälsotalet ersattahälsoutvecklingen. k.Detsidaoroande s.av
till 48förtidspensioner har ökatarbetsskadeförsäkring ochsjukförsäkring,

1983.sedan10 dagarmeduppgångvilket är1988,årdagar en
förMycket talari ohälsotalet.till uppgångenförklaringarolikafinnsDet

rollen.avgörandespelat denfaktorerkombination tvådet är somatt aven
sigfört medl980-taletsysselsättningen underkraftigt ökadedenDels har

idärmedarbetsmarknaden ochkommit in påsjukriskhögmedatt grupper
i så-förändratsarbetslivet haförefallerDelssjukförsäkringssystemet. en
föränd-skall läggasDärtillkommit öka.utslagningenriktning attdan att
troligenalltsåutveckling avspeglarOhälsotaletspraxis.ochreglerringar av

försämring hälsan.motsvarandeinte aven
inträf-standardlyftboendeområdetÄven och harutbildnings- storainom

gymnasiesko-Utbyggnadenväsentligt.har ökatBoendestandardenfat. av
gymnasialsaknararbetskrafteni helaandelenmedförtharlan somatt

kraftigt.minskatutbildning
problememellertidfinnsutbildningspolitikenbostads-såvälInom som

i storstäderna.ökatförefaller haBoendesegregationen attart.annanav en
klassmässigafortfarandeutsträckningiföljerUtbildningsmönstren stor
inriktning.framtidapolitikensfrågorväsentligaDettamönster. omreser

1990-taletproblem påNya

inför delvisställas1990-taletunderFördelningspolitiken kommer att nya
långtidsutredningen,lyfts fram ifrågeställningarsådanaNågraproblem.

begränsade.kunskapertillgängliga äräven om
ikontinuerligtomvärlden ökatberoendetefterkrigstiden harUnder av

handelnrörligt ochkapitaletintegrationen. Idag ärökadedentakt med
sig kom-möjligheter röraArbetskraftens attomfattande.omvärldenmed
jobb ochenklareblir dål990-talet. Det att taundersannolikt ökaattmer

utomlands.arbetskraftrekrytera
bedrivamöjligheternautveckling påverkar attkontinuerliga enDenna
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utjämnande lönepolitik.starkt Trots beroendet omvärlden ökaratt av
kommer emellertid finnas för nationelladet variationer.att utrymme

utjämnarExempelvis kan åtgärder skillnader i produktivitet mellansom
individer, utbildningsinsatser riktade lågutbildade,mot utrymmeex. ge
för jämnarelönestruktur omvärldens.är änen som

regionala spänningamaDe kan komma öka 1990-taletunderatt som en
följd strukturomvandling.snabb Omställningsprocessen kommer attenav
ställa höga krav utbildning rörlighetpå och mellan yrken och regioner. Ett
särskilt förmåganproblem till geografiskär och yrkesmässig anpassningatt
varierar olikamellan på arbetsmarknaden. Mycket tyder på deattgrupper

juststörsta kraven kommer ställas på de har de sämstaatt grupper som
förutsättningarna, nämligen utbildning.äldre med lågen

förDet talar arbetsorganisation vuxenutbildning får fördel-och ökadatt
ningspolitisk i sittbetydelse. Den inte får fattaarbete ellertasom ansvar
självständiga riskerar "inlärdbeslut drabbas hjälplöshet brist påatt av -
den självtillit nödvändig då det ställs krav sökaär på att ett annatsom
jobb, siglära teknik, inteMot denna bakgrund det bara viktigtärny osv..

satsningar utbildning, framförmed på allt för utbild-med kortpersoner en
ning. krävs förändring arbetslivet.Det också en av

Det nuvarande skattesystemet, med bl. starkt progressiva skatte-a.
i vissaskalor, har visat sig fördelningspolitiskt ineffektivt.avseenden vara

Samtidigt varit förenathar det med betydande samhällsekonomiska kost-
Skattereformen genomförs för förbättranader. både fördelningspo-denatt

litiska träffsäkerheten föroch den svenska ekonomin fungeraskallatt
viktigtbättre. Det fördelningsmässigaär understryka de effekternaatt att

skattereformen uppskatta i iär svåra dag. De hög grad beroendeärattav
företaghur hushåll och sig till skattereglema.deav anpassar nya

ofentliga sektorn fördelningspolitiken.Den spelar central roll i Somen
framgått tidigare kapitel för offentligaär öka de utgifternautrymmet attav
begränsat. Det kan komma kräva omprövning del deatt en av en av
traditionella fördelningspolitiska instrumenten.

finns förDet också andra skäl ekonomiska förnyelseän denrent en av
offentliga verksamheten. köer i finns till offentligaDe dag vissasom
tjänster skapar lätt orättvisor kan sikt minska förtroendetoch på för
välfärdssystemet. finnsRisk också för segregationökad samtidigten som
människors uppskattning lojalitetoch skattefinansierademed det syste-av

minskar.met
väsentligtDet olika höja effektiviteten iär på användningensättatt av

offentliga utgifter. Tidigare förslaghar i denna riktning diskuterats bl.a.
för sjukvården.hälso- handlingslinjeoch En förstärka inslagetär attannan

preventiva åtgärder i den offentliga verksamheten. "Arbetslinjen"av
inom socialförsäkringen för innebärär uttryck det. Den ökad viktett att

vidläggs aktiva föråtgärder minska utslagning rehabili-och underlättaatt
tering.

Frågan emellertidär åtgärder den här förkommer räckatypen attom av
de grundläggande problemen tidenmöta med över växande anspråk.att

De långsiktiga gjortskalkyler förrtyder på det eller blirattsom senare
nödvändigt utgiftsprogramnågra de finnsompröva idag. Detatt av som
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samhällsutvecklingen kommersärskilt med all säkerhetgäller att gesom
fördelningsproblem.tillupphov nya

offentliga utveckling hurgäller sektorns ärhuvudfråga det denEn när
transfereringarna andrasidan offentliga och ádemellan âavvägningen ena

verksamheten Tidigareofentligt finansierade bör harsidan den ut.se
transfere-för utgifterna förfinns oroligskälkonstaterats det att attatt vara

offentligt finansierad verksamhet. Ettundantill hushållen trängerringar
nivåerna i detutvecklingsådan omprövamotverka ärsätt attatt en

försäkringssystemet.offentliga pensions- och
marknadsmässig finansieringhuvudfråga gradenrörEn avavannan

avgiftsjinansiering. Avgifter inte barafrågan ärsociala tjänster enom-
avgiftsfi-förfinns elfektivitetsargumentfmansieringskälla, det ävenutan

blir för produceraavgifter används kostnadernanansiering. När att en
förväntaskan därmedsynliga medborgama/konsumentematjänst mer -

helhet detta godo.För samhället ärbli kostnadsmedvetna. avsommer
fördelnings-avgiftsfinansiering emellertidför måste vägasUtrymmet mot

förfördelning inkomsterna destojämnare störrehänsyn utrymmeav-
avgifter.

Samti-valet områden för fördelningspolitiken.frågatredje gällerEn av
fördelningspolitiska problem kandykadigt det kommer att upp nyasom

väsentliga. Exempel-blivit mindretraditionella problemen havissa deav
förefal-försvunnit. Mot bakgrund dettatrångboddhet ivis har stort sett av

framstår itill ställetgenerella stöden boende. Irimligt dedet överler att se
allvarligareallt problem,segregeringen i storstädernadag ettt.ex. som

insatser.ochkräver andra typernya avsom
förrnögenhetsfördelningenslyfta framfinns skälAvslutningsvis det att

infla-decenniernade harför levnadsstandarden. Underbetydelse senaste
ivissa inslag bostads-med skattesystemet ochi kombination bl.tionen, a.

förmögenhetsförändringar.omfattande godtyckligamedförtpolitiken,
del dessasker åtgärdaromläggning skattesystemetDen en avsom nuav

fördelningspolitiska insatser därutöverviktigastedeproblem. En somav
inflationen.bekämpakan göras är att

2000sikte årPolitik med på16.10

villkorenutsträckning kommerekonomi. ökadIlitenSverige öppenär en
särskildutanför landet. Avförhållandenvälfärdenför bestämmasatt av

iutvecklingennaturligtvis Europa.betydelse är
åren ärutvecklingen under de närmasteekonomiskaför denAvgörande

Sverige fortsätteriinflationstaktenOm attlöneutvecklingen.pris- och
falla ochtillväxtenekonomiskakommer deni omvärlden atthögre änvara

iinflationsspiralen krävsFör brytasysselsättningen hotas.fulladen attatt
finanspolitik.handförsta stramen

År efterreallönskatterefonnen högreföljdtillfår hushållen1991 av
förförutsättningarbordeinkomster. Det attdisponiblaoch högreskatt ge

nominella lönemasidämpningen dennödvändigafå till stånd dennu
ökningstakt.
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bidrag till inflationsbekämp-Utbudsstimulerande åtgärder kan också ge
ningen. arbetskraftsutbudproduktivitet skulleMed högre och störreetten

mindre. Produktivitetstillväxten iöverhettningen dag oroande låg.ärvara
spelar skattereformen roll.I detta sammanhang avgörande Föränd-en

utbildnings- socialpolitiken bidraringar i arbetsmarknads-, och kan också
till arbetskraftsutbud.ökatett

Tillväxten i ekonomin bli relativt under l990-taletden svenska kan god
förutsätt-inflationsproblemen bemästras.under de närmaste åren Enom

ning sindock konkurrensutsatta sektorn kan upprätthålla andelär denatt
i ekonomin. sysselsättnings-de sysselsatta Det kräver återhållsamav en

tillväxt i offentligabl. den sektorn.a.
konkurrenskraft sikt förmå-Den ekonomins på längresvenska avgörs av

till anpassning. framgångsrikt avvecklaDet gäller kunna verksam-attgan
förinte efterfrågas och finna områden expansion.heter längre attsom nya

Särskilt anpassningsförmâgapå bakgrund denär kravenstora mot av
internationella integrationen ambitioner finnsökade och de höga som

företagbl. inom miljö- energipolitiken. och hushåll skalloch För atta.
sig smidigt tydliga, långsiktiga fast.kunna bör spelregler läggasanpassa

konkurrenskraften sikt investeringar inomFör stärka på längre äratt
kommunikationsområdet motiverade. Kollektivtrafikenochtranspon-

miljöskäl.behöver byggas ut av
Utbildningssektom förtjänar särskild Näringslivetuppmärksamhet. har

kvalificerad arbetskraft inom samti-behov många yrkesområdenstort av
digt produktionkunskapsintensiv bedöms ha utvecklingsbe-godasom
tingelser under l990-talet.

Sparandet ekonomin för för välfärdeni den svenska lågt skallär att
äldre bit in 2000-talet.kunna antalet ökar på Undernärgaranteras en

offentligal990-talet sparandet både i den sektorn och i hushållenbedöms
tillräckligt.kunna öka något inte bl. denna bakgrund behö-Motmen a.-

diskussion pensionssystemet i framtiden föras.ver en om
offentligaDen spelar central roll i det svenska samhället.sektorn en

framtida tillväxt emellertid inte höjaDess begränsas strävandena attav
skattetrycket.

kvaliten tjänsterFör verksamheten skall kunna utvecklas och på deatt
erbjuds kunna förbättras krävs intensivt fömyelsearbete. Inomettsom

sjukvårdens förbättringarhälso- och område borde kunna uppnås med en
organisation, innebär upphandlingmått ochstörreettannan som av

intema marknader".
förutsättning för välfärden i vidEn god ekonomisk utveckling är atten

mening förbättras. för välfärdspolitikenskall kunna Både bevara ochatt
för ekonomiskbedriva aktiv miljöpolitik tillväxt. godbehövs Enatt en

innefattar förbättrad miljö.ekonomisk utveckling i vidare bemärkelse en
efter ekonomisk får därför miljö.Strävan tillväxt inte gå ochöverut natur

Ekonomisk tillväxt emellertid inte automatiskt förbättradeinnebär lev-
nadsförhållanden för fördelningspolitiskaalla. För detta behövs åtgärder
inom olika fält politik för välfärdmånga åt alla.en-
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Appendix 1

utfallLU87 jämförelseoch en-

För iår sedan, 1987, publicerades den förra långtidsutredningentre mars
LU87. I denna utredning tecknades tänkbar förutveckling denen-

ekonominsvenska i olika tidsperspektiv,två idels medelsiktigtett per-
spektiv fyratäckte de frånåren 1986 1990, dels i längret.o.m. ettsom
tidsperspektiv åren 1984-1995.-

Beräkningarna i LU87 inte hade karaktärenutanvar prognoser av
kravkalkyler. Utgångpunkten den ekonominsvenska år 1995 skulleattvar
befinna sig i balans. Detta preciserades bl.a. arbetslösheten dettaattsom

°/oår skulle till 2uppgå och bytesbalansen skulle uppvisa överskottatt ett
på 10 miljarder kr., det förutsatte också tillväxtgod och lågmen en
inflation. I det medelsiktiga perspektivet analyserades utvecklingsbanaen

riktningi ekonomisk balans.mot
LU87 publicerades vid tidpunkt utvecklingen fördå den svenskaen

ekonomin i flera sig ljus tillväxtenavseenden tedde ganska hade de-
varit relativtåren hög, arbetslösheten på ned,väg budgetun-senaste var

derskottet minskat kraftigt internationella utvecklingen före-hade och den
föll god. Utredningen menade dock grundläggande iproblem denatt

ekonomin viktigaste pris-svenska kvarstod. Det dessa och löneut-av var
i visadevecklingen. Kalkylerna LU87 skulle krävas idet trendbrottatt ett

lönebildningen för in utvecklingsbanakomma på den skulle ledaatt som
till ekonomisk utvecklingsbanabalans 1995. balansalternativetDenna

alternativ utveckling referensalternativetkontrasterades medmot en
pris- löneökningstakt.snabbare och

Syftet jämföra förmed detta appendix de två banor utvecklingenär att
faktiska1987- 1990 LU87 beskrev utvecklingenunder åren med densom

jämförs därvid utfall enligt nationalräkenska-under dessa år. LU87 med
för 1987 1988. 1989 föreligger ingaåren och För helårsräken-ännuperna

jämförsskaper, här LU87 med den bedömning utfalletutan av som
gjordes i preliminära nationalbudgeten i januariden i år PNB 1990. För

kalkylperiod preliminära nationalbud-täcka hela LU87:s har denävenatt
för jämförelsen.1990 tagits imedgetens prognos

visar fleraDet sig i finnas skillnaderavseenden mellan den bildstora av
tänkbar utveckling beskrevs i LU87 faktiskaoch den utvecklingenen som

för den svenska ekonomin. LU87 inte unik i framgårAtt detta avseendeär
diagram finns i princip förklaringarDet till varförAl.l. tre typer Iav av Med den mägmegonya

afbeükraltsuflderid"utfallet avvika från i långtidsutredningar-kan den kalkyler görstyp av som
sökningarna motsvararna detta arbetslöshetpåen

första förklaringenDen hänger med LU:s beräkningar har %.att 1/2lsamman
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Diagram Bruttonationalprodukten tidigare jämfört medutfallAl.1 i LU-kalkyler

Index

150-

140

130-

12o-uu-nu-

90 1á9o1áao 1éa5r . .. . . 19751970
balansaltemativet,BAnm.:
Referensaltemativet.R

Källa: LU70, LU75, LU80, LU84 alt l, LU87 statistiska centralbyrån ochsamt
finansdepartementet.

ekonomisk politik,Omoch inte de krav påvarit kravkalkyler prognoser.
uppfylls naturligtvis utveckling-inte kanlönebildning ställssom uppm.m.
förklaring förutsättningar,andra debli annorlunda. Den ärtypen attaven

ba-beträffande internationella utvecklingen, LU-kalkylemadent.ex. som
tredje förklaring samband mellaninte infrias. kan deEnpâ attvaraseras

visar sigvariabler bedömningama vilar på inteekonomiskaolika som
perioden. i sin föränd-aktuella Det kan bero påstreck under denhålla tur

inte fångas i modellsystem. det kani faktorer LU:s Menringar sådana som
inte förmår beskriva allaför dessa modelleruttryckockså attettvara

samband på korrektrelevanta sätt.ett
skilja förklaringarinte alltid möjligt dessa åt. Ipraktiken detI är att

ambitionen vadappendix inte heller analyseradet närmaredetta är att
sig tillutfall Syftet inskränkerdifferenser mellan kalkyler och beror på. att

faktiska utfallet.viktigaste skillnaderna mellan LU87 och detredovisa de
ekonomin sig i riktning balans skulleskulleden svenska röraFör motatt

°/03timlönekostnaden inte medenligt LU87 krävas ändet stegatt mer ca
förutsättning prisökningstaktenfr.o.m. denna skulle1988. Underårper

svenskamöjligt sänka priserna påskullebli lägre och detännu attvara
relativt konkurrentländema, tabell Denna löne-Al.l.exportprodukter se

historiska erfarenheter sambandet mellani stridutveckling stod med om
från anvisalöneökningstakt. LU87 dockavstodbl.a. arbetslöshet och att

redovisadesskulle till stånd. Iställetför hur trendbrottet kommavägen
sysselsättningutvecklingen tillväxt,beräkningar hur mycket sämrepå av

fortsatte stiga enligt historiskt etablera-bli detskulle lönerna attomm.m.
sambandet.de
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prisutvecklingTabell Löne- ochA1.1
Årlig förändringprocentuell
Genomsnitt för 1986 1990åren -

PNB90LU87LU87
referensbalans
alt.alt.

5,7 8,0Timlönekostnad 3,8
Konsumentpriser 6,42,8 4,6
Relativpris på export

1,71,0 1,1bearbetadevarorav -
industrin.Inom

° konsumtion.lmplicit deflator för privat
Källor: finansdepartementet.statistiska centralbyrån ochLU87,

i pris-emellertid inget trendbrott ochblev detSom framgår tabellenav
marginal överstiga intelönebildningen. Löneökningama kom med godatt

referensaltema-balansaltemativetförutsattes i ävenvadbara utansom
löneökningar.tivets höga

Sysselsättning, produktion produktivitetTabell A1.2 och
Genomsnittlig årlig förändringprocentuell

LU87 PNB90LU87
referensbalans

alt. alt.

Produktion
2,1Totalt BNP 2,2 1,2

Näringslivet 2,5 1,3 2,4

Sysselsättning
0,7 0,4 1,7Totalt

0,2 2,0Näringslivet 0,7
0,4Industri 0,2 -0,2- 2,4Privat tjänstesektor 1,3 0,9-

Produktivitet
0,8 0,4Totalt 1,5

0,4Näringslivet 1,8 l
2,2Industri 2,5 1,3- Privat tjänstesektor 1,3 0,6 0,5-

Källor: finansdepartementet.LU87, statistiska centralbyrån och

produktivitetoch lägresysselsättningHögre

enligt LU87inte dåligt detflera såi avseendegick detTrots detta som
utfallpreliminärt harenligtframgår BNPtabell A1.2gjort.borde Av att
möjligt iskulleräknade medLU87i taktexakt denökat nästan varasom

referensaltema-iårprocentenhet änbalansaltemativet och permeren
ochpå heltArbetslösheten utvecklatshar ocksåtivet. annatett gynn-mer

reduce-referensaltemativet och dessutomibefaradesvadsätt änsamt som
balansaltemativets målsattatilli förhållandehalvmed procentrats en

A1.2.nivå, diagramse



414

ArbetslöshetAl.2Diagram

arbetskraftenProcent ov

3.5- Lüâ$""""""""""""""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;
referensolt. I

3.0- 7----------------------------------------------------- --

LU8725- ............................................................. bolansalt./

2O- .24------------------------------------------------------------------------

1.s- .------------------------------------------------------------------ ..Utfall

1.0- ------------------------------------------------------------------------------- -.

o.5 ------------------------------------------------------------------------------- --

o.o . .. . . ... . . 199019851980
mätmetod iomläggningen AKU.tillmed hänsynrevideratsSiffrorna harAnm.: av

1990.i PNB1990"Utfall" för prognosenavser
finansdepartementet.ochcentralbyrånKällor: Statistiska

sysselsättningenligger uppgångi arbetslöshetnedgångenBakom aven
procentenhetmedLU87 räknadevadbetydligt större änblev ensom -
arbetskraftefterfrågan ärpåstarkagenomsnitt år. Denitillväxthögre per

mycketblev sålöneökningamaförklaring tillocksånaturligtvis atten
produktion ochitillväxtengrundJust påLU87vad atthögre än antog. av

löneök-god harlöneökningar, blev såsysselsättning, högaframför allt trots
på.ytterligare spättsningstakten

Delvis berorarbetskraft beräknat.utbudet ökade änocksåMen merav
framför allt påsnabbare,blev attbefolkningstillväxtendetta på att men

medelarbetstidenochi LU-kalkylenökade änförvärvsfrekvensen attmer
stiga.fortsatteantagande,i strid med LU:s attsysselsatt,per

såledessysselsättningenunderskattningen växtekraftigadenTrots av
föruttrycki LU87. Detbalansaltemativet äri med ettproduktionen takt

LU87grad. Imotsvarandeiproduktivitetsutvecklingen överskattadesatt
tillbalansaltemativetproduktivitetstillväxt iårliganäringslivetssattes

för periodengenomsnittetnivåungefär°/0,vilket2knappt somsammavar
produktivite-emellertidstatistiken harpreliminäraEnligt denefter 1974.

efter 1986. är1/2% Detårknapptmed baranäringslivet ökati perten
vuxitsysselsättningentjänstesektomprivataframför inom denallt som
fång-utvecklingindustrinsproduktionen, medantilli förhållandesnabbt

i LU87.relativt välades

Större investeringar, nettoexportmen svagare

konsumtionenDen privata kom öka ungefär i den takt LU87 räknadeatt
i både balansaltemativet referensaltemativet,med och tabell Al.3.se
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Tabell Al.3 Försörjningsbalans
förändring 1986- 1990Genomsnittlig årlig procentuell

LU87 LU87 PNB90
referensbalans
alt.alt.

1,2 2,1BNP 2,2
5,73,1 3,1Import

Privat konsumtion 2,2 2,1 2,3
Offentlig konsumtion 0,6 0,6 1,4

-0.8 0,5statlig -0,8därav:
1,7kommunal 1,1 1,1

Bruttoinvesteringar 2,7 1,8 5,5
1,6 5,8näringslivet 2,8därav:

industrin 4,6 2,4 7,9- 4,0 4,0 5,5bostäder
0,3offentliga myndigheter 0,3 4,4

3,43,6 1,8Export

Källor: finansdepartementet.LU87, statistiska centralbyrån och

ekonomi annorlundaUtvecklingen hushållens blev dock något vadänav
sig, vilket framgår snabba timlöneupp-LU87 tänkte tabell A1.4. Denav

inflation timlöneninte till till den realagången ledde enbart ävenutan att
framföri balansaltemativ. allt löne-ökade snabbare LU:s Men växteän

vilket kraftiga isnabbare, avspeglar den uppgångenavsevärtsumman
inkomsterdisponiblasysselsättningen. Trots detta ökade hushållens en
vilket indike-halv vad LU87 räknade med,långsammare år änprocent per

transfereringar negativt för hushållen.skatter och utvecklatsattrar mer
oförändrat skattetryck, skattekvoten harLU87 räknade bl.a. med ett men

privata konsumtionen komstigit med 3 procentenheter. den ändå-4 Att
variti visar hushållens sparande haröka takt med LU:s kalkyleratt att mer

förutsatte.negativt LU87än vad

Tabell Al.4 Hushållens inkomstutveckling
förändring 1986- 1990Genomsnittlig årlig procentuell

PNB90LU87
balans
alt.

i0,6Real timlön 1,1
3,0Real lönesumma 1,3

Disponibel inkomst 2,4 1,8
nivå 3,4Nettosparkvot, 1,4 --

uKällor: finansdepartementet.LU87, statistiska ochcentralbyrån

ofentliga betydligt ikonsumtionen däremot snabbare LU-Den änväxte
vari variabel,offentliga verksamheten LU87 målsattkalkylen. Men den en

betydligttillväxt konsumtionen 1/2 % vilketpå drygt år,med per varen av
i perspektiv.tidigare och mycket lågt längrelägre på 1980-taletän sett ett

tillväxt % innebärpreliminära utfallet på knappt 1/2 ändåDet med len en
offentliga konsumtionstillväxten.dennedgång av

betydligt vadbidrag till tillväxten har varit större änInvesteringarnas
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Investeringsbedömningen iLU87 räknade med. LU87 baserades skat-på
historiska samband mellan investeringar och delstade lönsamhet och

räntenivå, kapacitetsutnyttjande.dels Lönsamheten i näringslivet antogs
ligga 1987 nivå räntenivån minska framkvar på års och till 1990. tycksNu

fallitemellertid lönsamheten istället ha räntenivån liggernågot medan
nivå. förefallerkvar hög Det således kapacitetsutnyttjandetpå en vara

lönsamhetsutvecklingen förklara varförkan investeringar-änsnarare som
LU87ökade så mycket vad räknade med. kan delvis tolkasän Detna mer

LU87 överskattade vilken produktionstillväxt möjlig medattsom som var
tillväxten kapitalstocken, kapitalets produkti-den beräknade dvs. ävenav

Eftervitet överskattades. 1986 kapacitetsutnyttjandet kraftigt och harsteg
fortsatt ligga nivå.på högsedan en

kostnadsstegring, i kombination produktionskapaci-Snabb med brist på
till relativprisetledde på svenska exportprodukter snabbare äntet, att steg

i referensaltemativet. detta möjligt få tillTrots det stånd volym-attvar en
exporttillväxt i linje fram-mässig med balansaltemativet. Förklaringen är

för internationella utvecklingenallt den blev bättre vad kalkylema iänatt
utgick ifrån. internationella tillväxtenLU87 Den blev nästan procent-en

tabellenhet högre, Al.5.se

Tabell A1.5 Internationella förutsättningar
Genomsnittlig procentuell förändring

LU87 PNB90

BNP-tillväxt, OECD 2,7 3,5
Världsmarknadstillväxt,
bearbetade 4,0 6,4varor
Inflation, OECD 3-4 4,1
Oljepris, fat 18dollar l7per

finansdepartementet.Källor: LU87, statistiska centralbyrån och

Kostnadsutvecklingen kapacitetsbristenoch har dock i hög grad påver-
kat exportutvecklingen. I balansaltemativet förutsattes svenskadenatt

bearbetade skulle behålla sina marknadsandelarexporten av varor -
skulle öka i takt med världsmarknaden, i sin förutsattesexporten tursom
4% emellertid förmed år. Nu beräknas världsmarknaden bearbe-växa per

%tade ha vuxit med hela 6 l/2 gjort möjligtår. Detta har det attvaror per
få exporttillväxt i balansaltemativets %närheten kalkyl, med 3 l/2en av ca

kraftigt reducerade marknadsandelar.år, trotsper
vuxit förutsåg följdsnabbare LU87 dels denAtt importen än är aven

eftersomsnabba investeringstillväxten, investeringar import-har högtett
innehåll, företag förloratdels svenska marknadsandelar på denävenatt
inhemska i omfattningmarknaden LU87 inte räknat med.en som

importtillväxtensnabba ledde till bidrag tillDen att nettoexportens
tillväxten mindre iblev genomsnitt år i LU87:s balansal-änprocenten per
temativ mindre i referensaltemativet,och tabell Al.6.även än Men ettse

från bruttoinvesteringamabidrag i viss konsumtionenoch mån höllstörre
tillväxten.uppe

Trots den reala utvecklats betydligt vadatt sämre ännettoexporten
LU87 räknade imed balansaltemativet avvikelsen utfalletändå frånär
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19901986-till BNP-tillväxtenA1.6 BidragTabell
1986 BNPårsGenomsnitt år, procent avper

PNB90LU87LU87
referensbalans
alt.alt.

1,61,31,4Konsumtion
1,30,40,6Investeringar

-0,8-0,50,2Nettoexport

finansdepartementet.ochKällor: statistiska centralbyrånLU87,

bytesförhållandetberor påhandelsbalansen inte Detsågäller attvad stort.
periodenunderutvecklatsvaruhandeln harför svenska gynnsamtden -

balansaltemativimportprisema. LU87:sstigitexportpriserna har änmer
beträffarterrns-of-trade. Vadförsämring svenskaförutsatte istället aven

felaktig bild utgångslägetLU87 hadetjänstehandeln kan attnoteras en av
utfallavvikelsen mellan och LU-förändring saldot är1986. I termer avav

kalkyl inte så stor.

BytesbalansTabell Al.7
priserlöpandeMiljarder kronor,

19901989198819871986

Handelsbalans
2826232729balansalt.LU:s- 2220232331PNB90-

Tjänstebalans
76667balansalt.LU:s- -129 -ll-5 -4-PNB90 -

Transfererings-
balans

2827282928balansalt.LU:s ------ 4838292526PNB90 ------
Bytesbalans

75l48balansalt.LU:s- -38-2814-7lPNB90 --
finansdepartementet.ochcentralbyrånstatistiskaKällor: LU87,

balansalterna-möjligt hållainteAl.7 dettabell attframgårSom varav
iställetförsämradesdenbytesbalanseniöverskottpå utantivets krav
på detinte främst beroförsämring tyckskraftigt. dennaMenmycket

löneök-pris- ochsnabbmedmåladeLU87grundproblem enupp,som
dendelkonkurrenskraften. Ensvenskaden storeroderarningstakt avsom

investe-företagssvenskaiställetförklarasextembalansenförsämrade av
kapiteli utlandet,ringar se

by-restriktionengjordes medbalansaltemativ atti LU87:sKalkylerna
investerings-till denMed hänsynöverskott.uppvisaskulletesbalansen ett

iuppgångkrävaskulle detförutsattebalansaltemativetutveckling ensom
tabelloffentliga sektorn,inom denframför alltfinansiella sparandetdet se

vadäntill stånd och blev störreocksåsparandeökning komAl.8. Denna
föruttryckinte tolkasdockkanenligt LU87. Det enskulle krävas somsom
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finanspolitik vad LU87än räknade förklarasmed, i förstastramare utan
hand snabbare inkomsttillväxt, till följd sysselsättnings- ochenav av
löneökningarna.

Tabell Al.8 Finansiellt sparande
BNP, genomsnittProcent av

1980- 1987-1990
1986

LU87 PNB90
balansalt.

Staten 6,7 1,6 2,0- -Socialförsäkringssektorn 2,9 1,8 2,8
Kommuner -0,1 -0,5 -0,6

OjYent/igsektor 3,9 0,3 4,2- -
lcke-finansiella företag 1,9 2,4 8,7- - -Finansiella företag 4,0 3,7 4,7
Hushåll 0,3 -0,5 1,9-

sektorPrivat 2,4 0,7 5,9-
Bytesbalans 1,5 0,4 1,8- -
Källor: LU87, statistiska centralbyrån finansdepartementet.och

Den snabba investeringsuppgången ledde till betydligt kraftigareen
i företagssektomsnedgång beräknat finansiellaän sparande. Därtill mins-

kade hushållens finansiella kraftigt.sparande innebarDet den privataatt
finansiellasektorns sparande reducerades den offentligaän sektornsmer

vilketsparande ökade, resulterat i bytesbalansunderskott.ett
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Appendix 2

1990långtidsutredningentillBilagor

FörfattareNr Namn

Finansdepartementetberäkningarmodeller ochMetoder,
Henrik HornochHarry FlamSverigeförkonsekvenserEkonomiska

internationell ekono-förInstitutetmarknadinreEG:sav universitetStockholmsmi,
LundbergLarseuropeiskanäringsliv och denSvenskt. utredningsinstitutIndustrinsintegrationen

LundborgPerarbetskraftsrörlig-friKonsekvenserav. utredningsinstitutIndustrinsEGSverigeochmellanhet
Lars Svenssonresursfördelningintegration,Finansiell. ekono-internationellförInstitutetpenningpolitikoch

universitetStockholmsmi,
centralbyrånStatistiskaarbetskraftsutbudetframtidaDet
centralbyrånStatistiskabefolkningframtidaSveriges

ochHultkrantzLarsavreglering,Miljöfrågor,Skogsnäringen:
WibeSörenframtidsutsikter

Lantbruksuniversitet i Umeå
Lars Bergmanmål-studiemiljö.Tillväxt och aven- SthlmiHandelshögskolankonflikter

Derek ChambersochAndersenKjellutvecklingeninternationellalO. Den
Åke Blomqvistinterna-sjukvård iochSvenskhälso- ettll.

Ontario, Ca-ofUniversity Westernperspektivtionellt
nada

för forskningpolitik ExpertgruppennationellvaletomedvetnaDet om re--. utvecklinggionalregional obalansoch
Ohlssonförny- LennartstrukturellKunskapsbildning för. else

LandstingsförbundetvälfärdLandsting för.
ll.TurnerBengt1990-taletBostadsmarknadenunder m.. byggnadsforsk-förinstitutStatens

ning
SnickarsFolkeochSamhällsekonominstransport-. kommunikationsförsörjning

industriverkStatenstjänstesektorPrivat17.
industriverkStatenstillväxtde-till 2000Industrin år18. ett-cennium

Kjell Janssonförmögen-ochinkomst-svenskaDen. centralbyrånStatistiska19871967hetsfördelningen -
kommunförbundetSvenska90-talet.på20. Kommunerna

restriktionerochKrav
energiverkStatensekonomimiljöEnergi21. --

WallinErikAndrén,Karl-Gustavför 2000-taletUtbildning22.
Christer YsanderBengtoch
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.Nr Namn Författare

23. Kvinnors roll i ekonomin hushållspro- Christina Jonung och Inga Persson-duktion, marknadsproduktion och jäm- md-l
ställdhet Lunds . .universitet

24. Svensklönebildning teori, empiri, Bertil Holmlund-politik Uppsala universitet
25. Miljöproblemen i framtiden Lars Lundgren ll.m.

Naturvårdsverket
26. offentligaDen sektorn Stefan Fölster
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