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Sammanfattning



har produktivitetsproblem de kanSverige drivkrafternaövervinnasmen om-
förnyelse förkovran förstärksför och och omvandlingstrycket svenskadeni

ekonomin skärps.
huvudslutsatsen produktivitetsdelegationensDetta i betänkande.är

Produktivitetstillväxten har dämpats under och1970- 80-talen, i Sverige
liksom västländer.andra svenska tillväxten har dock falliti Den Ned-mer.

har skett vid perioder; vid 1970-talet och under slutetmittengången två av av
1980-talet. viktig orsak till eftersläpningenEn under dessa perioder utform-är

stabiliseringspolitiken, minskat omvandlingstrycket försva-ningen ochav som
drivkrafterna för kapitalbildning finns också strukturella till-i Sverige. Detgat

växtproblem svensk ekonomi.i
denna bakgrund föreslårMot produktivitetsdelegationen förstrategien
med huvudinslagtillväxt tre

l Skärpt konkurrens för drivkrafternastärka för produktivitet och ökaatt
omvandlingstrycket. innefattar bl. fast växelkurs, stängd akutmot-Detta a.

EG-medlemskap ochtagning, introduktion konkurrens fler bran-iav mer
scher, offentligaden sektorn.inte minst i

2 Förbättrade drivkrafter för människors förkovran;arbete och utbild-bättre
effektivning, arbetsorganisation lönebildning premi-samten mer en som

kompetensutveckling ocherar ansvar.
3 Förbättrade drivkrafter för realkapitalbildning; fasta stabiliseringspolitiska

spelregler, bättre relativ avkastning reala investeringar, bättre stimulanspå
för sparande och för modernisering infrastrukturen.ett program av

Delegationen för tillväxt bör genomföras ochatt programmet snarastmenar
samlat. fortsatt produktivitetsutvecklingEn kommer medföra svåraattsvag
ekonomiska problem, med försämrad konkurrenskraft och risk för skat-stora
tehöjningar.



UtgångspunkterI

Produktivitetsdelegationen
uppdragmedtillsattes 1989Produktivitetsdelegationen ut-att

produktivitetstillväxtenlångsammatill denbakgrundenreda
politik.tillväxtbefrämjandeförunderlagoch regeringen enge

frånledamötermedexpertkommitté, nä-Delegationen är en
forskningochadministrationringsliv, intresseorganisationer,

frågorfyrauppgift besvarahaft tillharoch att

avancerad,produktivitet internatio-skall iI-Iur mäta en0 man
tjänsteekonominaliserad

Sverigeproduktivitetsutvecklingen iVad bestämmer0
falldeoch vad berorproduktivitetsproblem, såiSverigeHar0

på
demVad kan åtgöra0 man

förarbetslivsfonden,medsamarbetathar aktivtDelegationen
produkti-ocharbetsorganisationmellansamspeletstuderaatt

arbets-förändringsarbetepraktiskt någrapåoch initieravitet
omfattandegenomförtdelegationenVidare harplatser. ett

medvolymerresulteratvilketutredningsarbete, i tio expert-
de-publiceralåtitdelegationenharDessutomrapporter. en

arbetsorga-för moderniserakanvadbattbok göras attsomom
delegationensbetänkandeFöreliggandenisationen. summerar

rekommendationer.ochslutsatser

Bakgrunden
dendelegationen nedgångtill tillsättandetBakgrunden ärav

drabbat hela västvärlden sedanproduktivitetstillväxten somav
Produktivitetstillväxten OECD-områ-l970-talet. imitten av

1960-talets.hälftenoch baraunder 1970- 80-talendet avvar
alla västliga industri-densammaUtvecklingen iiär settstort

länder.
förgenomförtshar världenutredningarradEn iruntom att

tillväxten.till dämpningen Fyraorsakerna typerutröna avav
förklaringar har presenterats

följd akuta chocker underskullenedgångenAtt en avvara
framför allt oljekriserna.1970-talet, då
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efternormala,2 nedgången till det 1950-Att återgångär en
sistnämnda skullegoda tillväxt.och 60-talens Denextremt

faktorertillväxtbefrämjandeföljden antaldå ettvara av
förelåg efter världskriget, och bl.a häng-det andra somsom

efter dessamed återuppbyggnaden kriget.de Närsamman
faktorer dämpades tillväxten.gradvis klingade ut,

följd västländernasskulle3 nedgångenAtt attvara en av
fungerat framför skatterallt högreekonomier trögare, pga

fleroch regleringar.
alltmerdålig och4 skulle resultatetAtt stagnationen vara av

företagsledning, alltmer otidsenligkortsiktig samt ar-en
betsorganisation.

förklaringar diskute-har samtliga dessaIden svenska debatten
frågan svenskahur denharDessutom intresse ägnatsstortrats.

jämförbaraförhållit länder. Vadtill dentillväxten isig som
sammanhang har skattesyste-särskilt diskuterats detta variti

effekternaomfattningen offentliga sektorn ochdenmet, avav
olika regleringar.

frågor,dessa käntDelegationen har undersökt alla intemen
harUnder utredningsarbetetsbunden dem. gång visig av

omformulera breddafunnit hypoteser ochdet nödvändigt att
för undersökningen.ramen

Drivkrafter omvandlingstryckoch
från begrepp.analys centrala FörDelegationens har tvåutgått

finns företagför ochdet första vilka drivkrafter människorsom
omvandlingstryckdet andra vilkethöja produktiviteten. Föratt

riktas ekonomin.motsom
får kanvad ManProduktivitet insattaär ut resurser.man av

[produktionen arbe-arbetsproduktivitetenantingen mäta per
produktionsresultatettad timme] eller totalproduktiviteten i

förhållande till såväl kapital. Produk-arbeteinsatserna somav
kvalitet ochdärmedtivitetsutvecklingen beror på resursernas

hur väl de utnyttjas.

arbetskraftens människorsMed kvalitet motivation,0 menas
förändringar.förmågautbildning, kreativitet och hanteraatt

modern kapitalstockenMed kapitalets kvalitet hur är,O menas
dess tekniska nivå, etc.

effektiviteten resursutnyttjandetMed varjei män-att0 menas
får tillfälle utvecklaskall hamna plats, där honniska på atten

företag, bransch ochhela potential påsin i i rätt rätträtt-
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skall kapitaletföretaget.plats På investerasinom sättsamma
det resultat.där störstger

perspektivstatisktproduktivitetenbestämmerAllt detta i ett
loppetdet långaIdehur utnyttjas. ärgivna resurserna-

för alla deproduktionsresurseremellertid gång givna;inte en
förnyas. Produktivaförbättras ochutvecklas,kan resurser,

därmedfördelarkonkurrenskraft någotoch komparativa är
det centralaperspektiv blirförädlas. dettaochskapas Isom

för produktionsresursernasfinns höjadrivkraftervilka attsom
förbättra resursutnyttjandet.kvalitet och

skall lönadetför konkret,handlar,Det attatt ommervara
arbetaförkovra utbildaför individen sig,sig,sig att ta ansvar,

företagen lönaskall det ioch För investerasig attmerspara.
sökaoch höja kvalitetenteknikutvecklaproduktion, än attny

spekuleramonopol eller i statspapper.
för produktivitetocksåinnebärDet strategiatt ensenare

lönsamhet ellerföretagenhandlarinte att garantera enom
handlar detframåt.asfalteradoch Tvärtombekvämbred, väg

finnas.omvandlingstryck Företagentydligt måsteatt ettom
efter lönsamhet;efter produktivitet,normalt inte utansträvar

monopol och subventioner,får lönsamhetde ökad genomom
höjd produktivitet.efter dettakommer de änsträvaatt snarare

förbättrarständigtdärför deDe måste inteveta, att pro-om
drabbasdekvalitet, kommerochduktivitet så att genom--

förryckerstatsmakternaoch dettakonkurrensen inattutan-
eller sub-skattesänkningarmed devalveringar,rädda dematt

ventioner.
omvandlingstryckspänningsfältet mellansåledesDet iär

produktivitetsutvecklingendrivkrafter Ettoch avgörs.som
ständigtdrabbar denomvandlingstryck,hårt intesomsom

drivkrafter belönar denförbättrar samtidigtochsig somsom-
produktivitetstillväxt.för snabbgrundenlyckas; detta är en

analys detväglett delegationensdennaDet är avsomsyn
produktivitetsproblemet.svenska

Varför produktivitet
för materiella väl-utveckling grunden detProduktivitetens är
skall till höjdaräckatotala produktionendenståndet. Om

föroffentlig och tillräckligtreallöner, god service stor export
möjligtskalloch det dessutombetala importen attatt vara-

dåmindrefärre och slita påarbeta timmar naturresurserna -
produktiviteten ökas.måste
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Under det sekel sedan industrialiseringengått Sveri-som av
början, har produktiviteten mångdubblats. Dettasintog ärge

grunden för den historiskt exempellösa välståndetstegring av
skett under tid. förvandlats frånSverige har ettsom samma

fattigt land till välfärdssamhälle. Arbetstiderna har kortats,ett
flerdubblats,reallönerna boendestandarden lyfts, folkhälsan

förbättrats och utbildningsnivån höjts.
För det materiella välståndet fortsättaskallatt växa,att

fortsättaproduktivitetenmåste förOckså långsik-stiga.att en
hållbar förbättring miljön, krävs resurssnåltigt av en mer pro-

duktion.
Samtidigt har Sveriges ekonomi akuta förproblem, sinsom

lösning kräver ökad produktivitet.

Under de decennierna har lönekostnaderna stigitsenaste0
långt snabbare produktiviteten och snabbare kon-än iän-
kurrentländerna. Under delen 1980-talet ökadesenare av
produktionen med medan detimme året,procentper en om
nominella timlönerna ökade med l0 harDetår.procent per
lett till inflation försämradoch konkurrenskraft. Problemen
har kunnat skylas med devalveringar. Dennaöver inteväg är

framkomlig.längre ställerDet kravet snabbt kost-att pressa
nadsstegringen och samtidigt höja produktiviteten.
Även andra krav har snabbare produktiviteten. Närväxt änO

alla krav med bred marginal den ekono-överstigitsumman av
miska tillväxten har resultatet blivit bytesbalansunderskott

inflation.och inflationen kunnaFör skall brytasatt utan
sociala kostnader, krävs snabbare produktivitetstill-stora en

växt.
fortsatt produktivitetsökningEn skulle medföra struk-0 svag

turella obalanser den inhemska ekonomin. offentligaDeni
finansierassektorn med skatter. Vid långsam produktivitets-
offentligökning verksamhet, krävs allt andeli störreatt en av

de utförsarbetade där. innebärDet skattekvo-timmarna att
höjas. detta skallmåste Om kunna undvikas, måsteten pro-

duktivitetstillväxtenen offentligaökas den sektorn. Kraveni
skärps det transfereringssystemet, förATP,störstaatt attav
fungera kräver relativt god ekonomisk tillväxt.en

Sverige har således produktivitetsproblem deni meningen att
dagens produktivitetstillväxt för låg förhållande tilliär männi-
skors krav och önskningar, såväl vad gäller offentligprivat som
konsumtion. medför problem konkurrenskraftenDetta med

finansieringenoch offentligaden sektorn. fortsattEnav svag
produktivitetstillväxt leder förlängningockså till hårdnan-i sin
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förriskmedfördelningen,olikastrid mellande omgrupper
arbetadärför väsentligtkonflikter. Detsocialaskärpta attär

efter ellerhalkarSverigeproduktivitetför ökad oavsett om
ej.

dockomvärldensjämfört medProduktivitetstillvâxten är
konkurrenskraf-påverkarperspektiv. Denviktig annatettur

standardenstandard, dvsrelativa imedborgarnasoch avgörten
tillväxtländer.andra Långsamlevnadsnivånförhållande till i

medför Sveri-länderjämfört med andraproduktiviteten attav
ochmedkonkurrerabörja tjänstergradvis måste somvarorge

produkti-omvärlden.jämfört med Långsamreallönerlägreger
standard-eftersläpningdärförvitetstillväxt successiv avenger

höghaskall kunnamedborgareSverigesutvecklingen. För att
produktivi-såledeskrävstill andra,förhållandestandard i en

konkurrenternas.takt medtetstillväxt minst i

statistikenlitaKan påvi
granska vadbeståttarbete har videlegationens idelEn attav

konstateratsDärvid harutveckling.produktivitetensvet om
förändringarfångafått alltstatistiken svårare att pro-avatt

duktiviteten.
intemationali-alltproduktionen blirorsakEn är att mer

kom-nationellasärskiljaalltblir detDärmed svårareserad. att
produkterna.färdigatill deoch bidragponenter

differentie-blir alltproduktionenorsakEn är, att merannan
vikti-blir alltKvalitetsförbättringartjänsteinriktad.ochrad ett

hurdetkonkurrensmedel. Det svårare avgöra storgör attgare
inflation och hurbetraktaprishöjningdel är att somsomav en

Problemetför kvalitet.ökaddel ärersättningärstor som
eftersom konsumtiontjänsteproduktionvidsärskilt avstort

medkvalitet. taktupplevd Ihandlargradhög justitjänster om
därförharekonomin,andelökattjänstesektorn sin pro-att av

osäkra.blivit alltduktivitetsmåtten mer
produktivi-gällervadproblemen mätningSärskilt ärstora av

nationalräkenska-svenskaoffentliga desektorn. Ideniteten
verksamhet tilloffentligproduktivitetsökningen isättsperna
tjänstesektorndenför branschernoll. Också privatanågra i

likartade tumregler.utnyttjas
medförtharkvalitetsförändringarSvårigheterna attmätaatt

sannolikttjänstesektorndelarproduktivitetsökningen i un-av
delegationendetaljstudierstatistiken.derskattats Någrai som

dentydertjänstesektorn påutföra denlåtit attprivataav
förbättradtilldå hänsynproduktivitetsökningen,verkliga tas
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produktkvalitet, högre denvarit nationalrä-än inoteratssom
kenskaperna.

Osäkerheten den offentliga sektorn Delegatio-ärom större.
uppfattning delar den offentligaär sektornatt storanens av

uppvisade mycket sannolikt negativ produkti-en t.0.m.svag
vitetsutveckling under den snabba utbyggnaden 1960- ochpå
70-talen. Sannolikt har emellertid produktivitetsutvecklingen i
den offentliga verksamheten förbättrats under l980-talet.

På grund dessa och andra mätproblem, olikaav samt met0-
der lösa dem, föreligger betydandeatt svårigheter det gällernär

jämföra den svenska utvecklingenatt med den omvärlden.i
Allmänt gäller därför bör varsamhetatt visa vidstorman
internationella produktivitetsjämförelser.

Förbättrad statistik

Statistiken alla länder såledesi osäker. Det dockär går- -
hävdainte eventuell statistiskatt underatt missvisningen

skulleår ökat kraftigt ochså systematisktså unde-r-isenare
skattande riktning den förklarar den ned-i sigatt uppmätta

tillväxten.gången hellerInte kan statistikbrister förklara detav
svenska tillväxtmönstret förhållande till andra länder.i Det
finns anledningingen den svenska statistiken underatt tro att
de plötsligt skulleåren blivit andra länderssenaste sämre än

det gäller fånga produktivitetsökningar.när tyderTvärtomatt
det denpå svenska statistiken förhållandevismesta att är av

kvalitet.hög
Likväl bör förbättras.statistiken I Sverige saknas officiell

produktivitetsstatistik. De mått den allmännaisom anges
debatten oftast sammanställningar från olikaär statistikkällor,

alltid inbördes konsistenta.inte Delegationenärsom attanser
detta brist. rekommenderarVi därför följandeär en

börSCB uppdrag utveckla förochi löpande0 att ansvara en
produktivitetsstatistik, omfattabör såväl arbetsproduk-som

totalfaktorproduktivitet.tivitet som
Ett mål bör tumregler och förantaganden0 att ersättavara
olika inklusivesektorer offentligaden sektorn] med konkre-

löpande på så områdenta, mätningar många möjligt.som
Produktivitetsstatistiken bör förenlig med nationalrä-0 vara
kenskaperna.

Vid analysen har frånmåst denvi utgå statistik finns,som om
med och kompletteringar.än vissa reservationer Trots brister
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produktivitetstill-reell nedgångotvetydigtdenvisar att aven
för analysdenutgångspunkten iDetta ärägt somväxten rum.

redovisas.följande skalldet

häntharVad

produktivitetsfallallmäntEtt
världensnabbasteden iProduktivitetstillväxten Sverigei var

kundel900-talet. Sverigehälften importeraförstaunder av
snabb ochKapitalbildningenländer.från andrateknik var

Relationernastigande.ochjämförelsevis högutbildningsnivån
salt-bl.a.symboliseratförbättrades,arbetsplatsernapå genom

företagandeförvillkorensamtidigtsjöbadsavtalet, varsom
indu-svenskgjordesvenskaviktigagoda. innovationerMånga

ledande.teknisktstri
industrivärldentillväxten60-talenoch iUnder 1950- var

efterfrågetryckstarktframför alltsnabb. Orsakerna ett somvar
efter krigetåteruppbyggnadsbehovenfrån de samtkom stora

viktigaanvändningenbredadenhandeln,liberaliseringen avav
förbränningsmotorn]ochelektricitetsmotornteknologier

kapitalbildning.starksamt en
dennaunderblevproduktivitetstillväxten peri-svenskaDen

Ändå relativtden,tidigare.snabbareod någonsin sett,än var
framför alltOrsakenländer.flera andralångsammare iän var

för byggaefter kriget,från lägre nivå,börjadedessa attatt en
börjadefrån 1950-taletRedanekonomi.sönderslagenenupp

flera andratillväxttakt;eftersläpningsvensksåledes i euro-en
kappbörjadepeiska länder iväxa oss.

allatillväxtmönstretbröts80-talenoch i väst-Under 1970-
följde1960-talet,undertillväxtEfter snabbländer. etten
med olje-sambandl970-talet,fall viddramatiskt imitten av

Även skettharåterhämtning ivissprisstegringarna. enom
lågflesta länderdetillväxtenhar varitländer, äveninågra

produktivitetstillväxtensamlade il980-talet. Denunder
hälftenl980-taletunderOECD-området inte än avmervar

för tillbakagångengrundenindikerar är1960-talets. Detta att
förändringarallmännamedoch hänger avsammangemensam

världsekonomin.tillväxtförutsättningarna i
för vid dethandentillväxtbefrämjande faktorer varitDe som

återuppbygg-gradvis Närslut klingadevärldskrigetsandra ut.
nyinvesteringsbehovet. Närdämpadesgenomfördnaden var



Sammanfattning24

handelsliberaliseringen ochpågått de initiala vins-ett tag stora
därav hem, dämpades effekterdess ytterligaretagitsterna på

produktivitetstillväxt. fullaDen sysselsättningen drev in-upp
flationen och dämpade arbetsproduktivitetens tillväxt.

försvagningenOvanpå de långsiktiga tillväxtförutsätt-av
kom råvaruprishöjningarnaningarna vid 1970-talet,mitten av

utlöste akut ekonomisk kris hela västvärlden. Kapaci-isom en
tetsutnyttjandet och föll ef-medinvesteringarna negativa-
fekter produktiviteten.på

Bakom nedgången ligger således faktorer,rad såväl lång-en
siktiga kortsiktiga, för hela västvärl-ärsom som gemensamma
den. Nedgången den svenska produktivitetstillväxten ärav en
del denna internationella stagnation.av

Halkar efterSverige
Dämpningen den svenska produktivitetstillväxten har dockav

starkare västvärlden helhet.varit Spridningeniän som av
tillväxten har betydande; harvarit snabbare, andravissa vuxit
långsammare, och ibland har växlat. Redanpositionerna på
1950-talet emellertid Sverige långsammareväxte än genom-

för västländerna. Under 1970-taletsnittet blev nedgången av
produktivitetstillväxten betydligt starkare Sverigei iän om-
världen. Mellan och föll1974 1977 den absoluta produktivi-

Sverige. Däreftertetsnivån komi period starkare tillväxt,en av
då Sverige ungefär takt industrilän-växte i övrigasamma som
der. Från 1980-talet inträffademitten emellertidav en ny
stagnationsperiod, innebar eftersläpning.svensksom en ny

Sammantaget innebär detta, den svenska produktivitets-att
tillväxten under 1970- och 80-talet har någotvarit iänsvagare

Utfalletomvärlden. jämförelsen hög grad beroendeiärav av
vilkamed länder för vilka perioder och sektorer jämförel-samt

säkraste jämförelsernaDe gäller industrins arbetspro-görs.sen
duktivitet. Jämförelser totalfaktorproduktivitet för helaav
ekonomin vanskliga, dels svårigheter jämföra kapi-är attpga
talstockar fördels offentligaden sektorns omfångatt varierar.

Om jämför med länder, helasåsomstörreman en grupp
OECD-området, blir den eftersläpningensvenska mar-mer
kant. Detta följddelvis omfattar fleraär atten av gruppen
länder från relativt lågt utgångsläge ochstartar ettsom som
bl.a därför kan tämligen jämförelsensnabbt. Omväxa in-
skränks färre,till rikare finnerländer, Sveriges tillväxtattman

densamma deras. Jämförvarit i arbetspro-stort sett som man
duktivitetens utveckling svensk industri med viktiga konkur-i
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finner eftersläpningpåtaglig under 1970-rentländer man en
80-talen.och

frånmedfört sedan sjunkithar Sverige 1970Detta att en
standardungefär materiellhögremed 10position procent per

tillnedOECD-genomsnittet iposition mittcapita än grup-en
rikarelängre landmed andra ordSverige inte ärär ett sompen.

dettavästländernas pågenomsnitt, vis.mättän

Tillväxtmönstret

eller rätlinjig.harrörelseSveriges varit jämnmitten intemot
komnedgången vidEftersläpningen har hack. Dengått i stora

under andranedgång koml970-talet. Enmitten annanav
hälften l980-talet.av

för bakomanalysen orsakernaväsentligtDetta mönster är av
uppenbarligen spelatharCykliska variationerstagnationen. en

för tillväxten. det viktigtroll Dettaisvängningarna gör attstor
faktorer.långsiktigaskilja mellan kort- och

underliggande, långsiktigaanalys denDelegationens visar att
fråntotalfaktorproduktiviteten, då dentillväxten rensasav

betyd-effekter kapacitetsutnyttjandet, sigivariationer rörav
produktivitetsföränd-årliga,ligt stabilt den uppmättaänmer

från 1960-talets högasjunker gradvis nivå, nårDenringen. en
vid1970-talet och återhämtarbotten vid slutet någotsigav

till GO-talsnivån.1980-talet, dock nåmitten utan att uppav
kraftigade doppenunderliggande trendDenna uppvisar inte

1970-talet och slutet l980-talet.vid mitten avav
därför skeproduktivitetsutvecklingenAnalysen måste iav

fråganförsta ställas vad orsakat dedetFör måstetvå steg. som
för andra den långsiktiga,kortsiktiga det måstesvängningarna,

underliggande nedgången analyseras.
fallen Sverigeshuvudsak sökasbådaI måste i inomsvaret

funnit tillräckligt starka beläggdelegationen har integränser;
för produktivitetden relativt tillväxten industrinsatt svaga av

förhållande till konkurrentländer under 1970- ochviktiga 80-i
förklaras länder kunnat snabbaretalen kan med andra växaatt

för frånde lägre nivå.att startat en

betydelseStabiliseringspolitikens
eftersläpningen under decenni-den svenska deAtt två senaste
den hack nedåt vid 1970-mittengörut ett averna ser som -

därefter och nedgång vid slutettalet, såuppgång,en svag en ny
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den sambandl980-talet tyder har medpå näraettattav -
arbetsmarknaden.utvecklingenstabiliseringspolitiken och på

blevvid 1970-taletproduktivitetsstagnationenAtt mitten av
fleraförhållande andra länder berortilldjup Sverige påså ii

faktorertvå

kapacitetsutnyttjandeEfterfrågefallet falletoch därmed i0 -
för flesta starkaför de andra.blev Sverige Detstörre än-

oljeberoendet och industrisammansättningenergitungen
fick svensk ekono-gjorde oljekriserna slog hårt. Dessutomatt

avgifts-ochkostnadskris, orsakad snabba löne-mi en egen av
medförde produktionsbortfall.höjningar. Det ett stort

effekter produktiviteten dettakortsiktigtDe pånegativa0 gav
före-arbetskraft höllsförstärktes labour hoarding; kvar iav

Industripoliti-länder.högre utsträckning andrai iäntagen
krisföretagen Trögheterna denhöll underken iarmarna.

denna hasvenska ekonomin tycks mening variti större.

Produktionsfallet tillleddeblev ond cirkelResultatet mins-en
fasta kostnader ochkapacitetsutnyttjande, vilket högakat pga

ocharbetskraft till både lägre produktivitetleddeinlåsning av
medförde kapital-lägrefallande vilketinvesteringar i sin tur-

fick kapital arbetadvs anställda mindredeintensitet attatt
arbetsproduk-tillväxtmed, och därmed långsammareännu av

tiviteten.
förstärktes politisk vindkantring,Problemen inne-somav en

rörlighetovilja tillmed strukturomvandlingen,bar missnöje
kapital. allmängammaltoch skrotning Enprotester mot av

tillväxten.industrisamhället bidrog till dämpamisstro attmot
ökadeskärptes radikalt,Samtidigt omvandlingstrycketsom

omvandlingsmotståndet.
först efterProduktivitetstillväxten återhämtade tvåsig stora

kapacitetsut-1980-talet, vilka höjdebörjandevalveringar i av
cyklisktDenyttjande och drog igång negativainvesteringarna.

effekterna labour hoarding vändes dåden periodenstidigareav
effekt. den svenskaUnder 1983-85cykliskt positivi varen

konkurrentlän-snabbare viktigaproduktivitetstillväxten iän
der.

1980-talets nedgång
blevUppgången dock kortvarig. Från l980-taletmitten av

började och under slutet 1980-successiv stagnation,en ny, av
talet upphörde produktiviteten industrin helti nästan att
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Här skilde frånSverige konkurrenterna,sigväxa. intesom
upplevde tillbakagångnågon under period.större samma

Utvecklingen arbetsmarknaden för förståpå centralär att
nedgången under delen l980-talet. drogFöretagensenare av
ned taktenpå arbete med kapital. Sysselsättning-i ersättaatt

framför allt industrin, utvecklades långt starkarei iänen,
andra länder. Näringslivet valde öka sina investeringaratt ut-
omlands snabbare Sverige. Kapitalintensitetens öknings-iän
takt den svenska industrin dämpades.i

Ovanpå det kom desorganisationsfenomen arbetsmarkna-på
den samband med överhettningen 1988-1990.i De yttrade sig

arbetskraftsbrist, flaskhalsar, frånvaro, och högi personal-stor
Detta orsakade företagkostnaderomsättning. i sin itur stora

och kommuner.

Problemen har djupa rötter

Stabiliseringspolitikens utformning tycks med andra ord vara
viktig förklaring till produktivitetens fluktuationer överen

tiden, jämfört med andra länder. Stabiliseringspolitiken har
dock centrala politiskai övervägandensin ochtur styrts av

Problemen har således djupaprioriteringar. rötter.

centraltEtt element under de decenniernas ekono-0 senaste
miska politik de devalveringarna. kortva-Destoravar gav en

produktivitetstillväxt ökat kapacitetsutnyttjande.rig genom
räddade företagenDe lönsamhetskriser, minskadeur men

samtidigt omvandlingstrycket ekonomin.i
eftervårdenDen bristande devalveringarna bara0 inteav var

slumpmässigt misslyckande, resultatet detett utan attav
svenska politiska och ekonomiska helhetsystemet som -

riksdag ochregering, tillräckligtintresseorganisationer inte-
förmådde långsiktig inflationsbekämp-tillväxt ochprioritera

Politiken blev alltför vilket inflationning. ochexpansiv, gav
överhettning. förstärktesProblemen avregleringenattav av
kreditmarknaden kraftigt spådde konsumtionen.på
Lönebildningen har förmått hålla de samhälls-inte sig inom0
ekonomiska Detta låg hög grad bakom både infla-iramarna.

under delentionen l980-talet och den kostnadskrissenare av
konkurrenskraftsförluster falloch kapacitetsut-isom gav

nyttjandet vid l970-talet. skattehöjningarVissamitten av
har förvärrat kostnadsproblemen.
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försvagning drivkrafter-kan långsiktigSammantaget vi se en av
för förklaringenproduktivitet den till vadytterstasom somna

transfere-Samspelet mellan lönebildning,skedde. skatte- och
och valutapolitik gjorde länken mellanringssystem insatseratt

för produktivitet sidan och dende realaå åersättningarnaena
försvagades.andra

efternödvändigtDet lönsamheten den djupaattvar upp
1970-talskrisen. devalveringarna belönadeDe 1981-82stora

företagenemellertid med höga de hade slagitsvinster utan att
för det ökad produktivitet. premierade deDet existe-genom

medförderande verksamheterna. Samtidigt devalveringarna
efterreallönerna pressades ned medan realräntan någraatt -

förDrivkrafternaökade valutarisker, pressadesår, pga av upp.
försvagades.kapitalbildningny

eftervårdenmisslyckade gjordeDen devalveringarnaav
fördessutom fickden utlandskonkurrens sektornatt utsatta

konkurrera med skyddade,densvårare att somom resurserna
har lättare kostnadshöjningar konsumenter-vältra påöveratt
na.

medförde, strukturomvand-taktenDetta isammantaget, att
saktade jämfört fleralingen med konkurrentländer. Underav

1980-talet bröts den tidigare svenskatydliga rörelsen deti
specialiseringsmönstret riktning produktion med högti mot
real- och humankapitalinnehåll. verkar harDet Sverigesom om

del de fördelarkomparativa vad gäller kapitalin-tappat en av
och därmed högproduktiv produktion tidigaretensiv som- -

styrde tillväxtmönstret.
allvarliga, långsiktiga problem, låter för-Detta sigär som

klaras enbart med stabiliseringspolitiken misslyckats. Detatt
efterviktigt söka faktorerockså långsiktiga till denär att mer

trendmässigt produktivitetstillväxten.svagare

Strukturproblem10.

identifieratDelegationens analys har antal strukturellaett pro-
blem, inverkat human- och realkapitalbild-pånegativtsom

effektiviteten resursutnyttjandet. Huvudde-påningen isamt
len betänkandet [del III] belyser dessa detalj. listasHäriav
endast kortfattat.huvudslutsatserna, ytterst

Arbetskraftens kvalitet och utnyttjande har påverkats nega-
problem utbildningssystemet, medförtvilket bl.ativt i attav

finnsför välutbildade konkurrensutsattaden sektorn. Ar-i
betsorganisationen hafthar ibland människors helasvårt att ta
potential bruk. offentligaGammalmodiga deni istyrsystem
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sektorn har personalen golvet haft drivkraf-pågjort inteatt
hushålla med eller öka produktiviteten. Ut-ter att resurser

formningen transfereringssystem frånvaronhar höjtvissaav
och kostnaderna.

Realkapitalbildningen har påverkats stabilise-negativt av
ringspolitiken. Energipolitiken förmö-och mindre gradi- -

småföretaggenhetsskatten kan dessutom ha påverkati investe-
ringsviljan Pensionssystemets uppbyggnad harnegativt. varit

faktor försvagadebakom det sparandet. gamlaDetprivataen
skattesystemet hade starkt effektersnedvridande låntagan-på
de och infrastrukturensparande. Delar har blivit omodernaav
och otillräckliga.

Resursallokeringen har påverkats regleringarnegativt iav
sektorer. Konkurrens och kundinflytande oftaharvissa varit

offentligaden sektorn. Lönebildningen har tillräck-i intesvaga
ligt kompetensutveckling.ansvarstagande ochpremierat

bör påpekas,Det kunnat belägga skattekvotenvi inteatt att
makronivå omfattningeneller offentligadet haftpå ägandetav

tydlig inverkan produktivitetensnågon utveckling.på
ÅtskilligafaktorernaFlera här varandra.går in iav ovan av

återfinnsdem andra länder. finnerSammantagetiäven vi, än
allmän, gradvis urholkning drivkrafternagång, fören en av

produktivitet bara flestaSverige de länder. Dockinte i iutan
förefaller krafterdel dessa ha starkare Sverigevarit i änen av

andra håll. ipå

ndustriklimatetI

Utvecklingen därmed också frågor det industriellareser om
klimatet Sverige. problem harEtt den omfattning-i varit ringa

utländska FlerSverige. utländskainvesteringar i investe-en av
skulle kapital, teknik och kanskeringar hårdarege mer ny

konkurrens. företagenFör internationaliserad världiatt en
skall öka land,sina emellertidinvesteringar vårt måste deti
långsiktiga investeringsklimatet tillräckligt attraktivt jäm-vara
fört med andra länder. Det villkoret har uppfyllts.inte

Delvis beror detta faktorer,naturliga periferapå vårtsom
geografiska läge. Till detta kommer faktorerandra osäker-som
het och Europapolitiken. Sådana hinderenergi- kan dockom

moderniserad infrastrukturövervinnas, ochgenom en genom
skapa ekonomiskt klimat andra avseendenatt iett ärsom mer

andra länder. Så har emellertid skett.iängynnsamt inte
Gradvis har politiken under tid vridits isenaste om mer

tillväxtbefrämjande riktning. Skattereformen, de sjukreg-nya
lerna, ansökan medlemskap EG och beslutet fastiom om en
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harfrämsta tecknen.de Dekontinentenförbindelse med är
Mycketverka.hunnit återstårdock göra.attännu

produktivitetför ökadll. En strategi
för formu-tillfrån 1980-taletErfarenheterna måste atttas vara

dels rekom-lämnarför Delegationentillväxt.lera strategien
för skyndaföretagen de kanvadtillmendationer göra attom

statsmakternaförslag tilldelsproduktivitetstillväxten,på om
baserasutformas. Förslagenför börproduktivitetpolitikhur en
delega-delslåtitdelegationen påutredningardels depå göra,

kompetens.erfarenheter och Våraallmännationens re-egna
utgångspunkter.harkommendationer två

rad orsaker.harproduktivitetsproblemendet förstaFör att en0
faktor kanövergripandeenda,finnsDet någoninte som

därför hellerfinnsviktigaste.den Detpekas inteut som
endaformel ellerenkelmöjligheternågra att engenom en

produktivitetsproblemen. Itillrätta medåtgärd kommastor
förolika åtgärder,rad små,stället krävs attstora somen

drivkrafterna förförstärkasammanhangoch allatålmodigt i
produktionsfakto-förbättraoch sparande,produktivt arbete

resursutnyttjandet.effektivitetenkvalitet och öka irernas
produktiviteten kräveruppgiften ökadet andraOFÖr attatt

företagensfrånsidafrån statsmakternassåvälinsatser som
utformauppgiftStatsmakternasoch ärorganisationernas. att

för långsiktigbetingelserbidra till skaparamverket och att
lagstiftning, infrastruk-transfereringar,Viaskatter,tillväxt.

förgrundläggaskall statsmakternautbildning, etc,tur, enen
företagens,enskildaproduktivitetstillväxt. degod Det är en-

förut-uppgiftindividernasoch utnyttjaatttreprenörernas
modernskapatill producera, investera,sättningarna att en
barautveckla teknik, Detarbetsorganisation, äretc. ge-ny

dessa områdenbeslutindividers konkretaenskilda pånom
resultat.för produktivitet kanpolitik geensom

stabiliseringspolitik,innefatta stabilTillväxtpolitiken skall en
omvandlingstrycket eko-fasta spelregler håller ivia uppesom

skapa lång-tillTillväxtpolitiken också siktamåstenomin. att
drivkrafter försiktiga tingtre

Humankapitalbildningl
förkovran,arbetskraftens viljautbildning,stimuleraAtt att

ändrade betingelser.förmåga hanteraoch attta ansvar
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2 Realkapitalbildning
stimuleraAtt till sparande och skrotninginvesteringar, av

gammalt förnyelsekapital och infrastrukturen.av
3 Teknisk och förnyelseorganisatorisk

stimulera tillAtt snabb teknisk omvandling, produktut-
införandetveckling arbetsorganisationsamt av en som

förmår assimilera teknik.ny

Delegationens uppgift förslaglägga till förär strategiatt en
ökad produktivitet, heltäckande, detalje-inte att presentera ett

ekonomiskt-politiskt utanförliggerDet vårtrat program. upp-
drag. har dennaVi bakgrund valt allmännamot att presentera
riktlinjer preciserade regelförslag, skattesatser ochänsnarare
tidtabeller.

förslagdelEn kan ha bieffektervåra andra områden,påav
kunnat hänsyn finnstill. ocksåinte Det rad viktigavi tasom en

ekonomisk-politiska åtgärder frånkan andramotiverassom
utgångspunkter produktivitet och återfinns dele-än inte isom

förslag.gationens
förDär produktivitet kan konfliktkomma medstrategi ien

andra mål har delegationen, enlighet med direktiv, söktvårai
målkonflikten,belysa därefter förslaglagt demen som gynnar

produktivitetstillväxten. andras uppgiftDet är göra avväg-att
mellan olika mål. Att åtgärd rekommenderas dettaningen ien

betänkande betyder frånden alla aspekter skulleinte att vara
den bästa.

Dock delegationen övertygad den härär strategiattom som
föreslås det möjligt högt ställda socialanå mål.gör att

företagenVad
bör göra

12. modern arbetsorganisationEn
äldre, tayloristiskaDen näringslivet kän-organisationen inom

netecknades hierarkisk ordning och sönderdelning arbe-av av
anställde blevDen utbytbar kugge. Denna organisationtet. en

blir alltmer omodern.nu
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högresofistikerade. kräverDeblivitharKonsumenterna mer
teknikenprodukter.skräddarsydda Denoch görkvalitet nya

massproduktionensfler branscheralltmöjligt utnyttjadet iatt
antaltillverkaändåkostnadsfördelar och varianterstortett av

liksomkompetens,anställdasökar deSamtidigtprodukt.en
arbetsupp-varierandearbetsmiljö ochbättrekravderas på mer

gifter.
förändring påsnabbmedför dettaSammantaget synenaven

industrisåvälföretag,Mångaindustriell inomorganisation.
produktivi-kraftigt ökahar kunnattjänsteproduktion, sinsom

Denarbetsorganisation.modernisera sin nyaatttet genom
följande elementinnehållabrukarmodellen

ledolikainnebärvilket iSimultaneous engineering, att0
till-konstruktion,utveckling, design,produktionsprocessen

simultant.skerutsträckningverkning ökadi
avdel-mellansamarbetemöjligt krävsskalldettaFör att0 vara

anställda.hos dekompetensoch bredareningar
Resultatansva-färre beslutsled.medPlattare organisationer0

möjligt.förs nedlångt organisationenså iret som
uppgifter och därvarandrasdärlagarbete,Mer övertar0 man

suddasbefattningsgränsergamla ut. . ochför bredda kompetensuppgifter,mellanRotation att0
arbe-ochensidigtskador kommerundvika monotontavsom

te.
funktion,personalutbildning, inteBättre är separatensom0

invävd arbetet.liggerfrån produktionen,frikopplad iutan

medMöjligheten lyckashängerinslagenolikaDe attsamman.
helhet.ochsamtidigtdeförändringarna ökar görs ensomom

erfarenhe-tyderOckså däroffentlig sektor.gällerDetta även
produktivitetsvinster står vinnapå att enatt stora genomterna

oftadeSannolikt iarbetsorganisation. större änännuärny
Iblandmindre.omvandlingstrycketeftersomnäringslivet, varit

därkundkontakternaocksåhar varit svagare.

cykeltiderochKvalitet13.

för kvalitetbättreföretagen arbetetfrämsta integre-deI är en
efteroch utnyttjadel arbetsorganisationenrad strävan attav

effektivt möjligt.företagets alla tillgångar så som
vill hakundernadetproducerainnebär delsKvalitet att som

skalltillverkningenför, självadelsbetalabereddaoch attär att
produktions-ochfungera med kassationer,väl, reparationer
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tillverkas den modernadettaavbrott. organisa-För uppnå iatt
möjligt,snabbtkunden vill ha, såenbart dettionen somsom

måletmöjligt och medmellanlagermed göra rättså attsom
ellerkasserasbehöverfrån början, så ingetatt repareras.

drivkrafter ökaständigtmedarbetarna harkräverDet attatt
befo-ochfåranställdadekvaliteten. Genom störreatt ansvar

ochproduktutvecklingochför kvalitetskontrollgenheter -
kankvalitetsresultatenuppnåddaenlighet medbelönas i -

produktkvalitetenuppgraderingoch löpandekontrollbättre av
uppföljningSnabbarbetsorganisationen.byggas självain i av

resultat höjer motivationen.uppmätta
ofta äldrehårt. Iomvandlingstrycket organi-Det ärinterna

störningskänslighetenminskaförsöktesationer genomman
reservpersonal. modernarebuffertlager Ioch organisationer

företag skallProduktion ochden integäller principen.motsatta
förutsättas tilldemtryckskyddas tvingartvärtomutan som

företagetJust-in-time-produktionförändringar.ständiga gör
anställ-alladärmedför driverDetkänsligt störningar.extremt

driftssäkerhet. Riskenförbättra kvalitet ochda ständigt äratt
arbetskraftenhårdskapardet också sådock attatt pressen

dendärför tillgodogöragällerförslits snabbt. Det sigatt resurs-
anställdasfördelar desnåla organisationens äventyrautan att

välbefinnande.ochhälsa
ochkonkretaproduktivitetenhöjaEtt är sättaattsätt att

färdig produktfrån tillför cykeltidernamål hurhöga start
samordnaolika avdelningarskall kortas. sittDetta tvingar att

flerutvecklingendärmeddriverarbete bättre. Det på mot att
tidsbaseradefördel medarbetsuppgifter.varandras Enlär sig

produk-följamöjligtde det tjänstemännensmått gör attär att
tivitetsutveckling.

viktigtdärmed ocksåblirKortade ledtider instrument attett
offentliga sektorn. Kor-denstimulera produktivitetoch imäta

förökad kvalitetinnebärkötiderhandläggningstider ochtade
offentlig-för delönesättningenbör påverkaochmedborgarna,

anställda.

produktivitetsbefrämjande14. Ett
belöningssystem

ekonomisk-införställs hårda krav. DenLönebildningen nu
handlingsfriheten ekonomiskainskränks denpolitiska genom

därmedfungerande lönebildning blirvälEn änintegrationen.
ochför sysselsättningkapacitetsutnyttjande,avgörandemer

produktivitet.

Z 11-1129
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utformas bidrar till höjdLönesystemen demåste så att pro-
duktivitet. framför framtida lönesys-Delegationen sig ettser

flera inslag.medtem

drivkrafter ochskall till utbildningLönesystemet ut-ge
veckling arbetet. Grunden kompetensutveckling böri är att

Ökadebelönas dag. kunskaper ochiän större ansvarmer
for-bör individuella löneutvecklingen, denden inteavgöra

kompetensen eller organisationstillhörigheten.mella Ju
arbetsuppgif-arbetsuppgifter flerutför ochsvårare man

utföra,kombination kan desto högre bör lönen bli.iter man
finns förbelägg individuella eller gruppbaseradeDet att

prestationslöner ökad produktivitet. Traditionella ac-ger
dockkord kan arbetsskador och sjukskrivningar. Det ärge

förviktigt det produktionsmått baseni är presta-att som
tionslönen inkludera kvalitetsindikatorer.

säkerhet läggasdessa med dominerande inslag kanOvanpå
viktigttredje, resultatberoende komponent. dåDet ären

fråganlösa hur dels skall belöna dem arbetar iatt man som
und-skallverksamheter där resultat dels kunnainte mäts,

inflationsdrivandevika lönestegringarna sprids på ettatt
resul-till andra områden. Vidare det väsentligtärsätt att

tatkomponenten baseras monopolvinster.påinte

lönebildningen,konjunkturberoende inslaggällerdetNär i
löne-målkonflikt. Konjunkturberoendeföreligger uppenbaren

minskar, ocksåomvandlingstrycketinnebärsättning att men
förlängs tilloch möjligheternaanställningstiderna internatt

ochförstnämnda harkunskapsuppbyggnad ökar. Det negativa
effekter produktivitetstillväxten.det sistnämnda påpositiva

effekternadebedömningDelegationens motive-positivaär att
lönebildningen.konjunkturberoende element ivisstettrar

avtal arbetstider bördelegationenDärutöver att ommenar
effektivareträffas, utnyttjandeinnebärkunna resurser-avsom

flexibilitetdriftstider. Produktionens kravlängre pågenomna
valfrihet kombinera.börindividernas behovoch attav

arbetstid.förekommer skift obekvämkortareRedan dag påi
förolika människor. Detdock olikaObekväm arbetstid är

flexibla arbetstider.understryker vikten merav
medarbetaren läranställningstid, innebärLängre sigattsom

arbetsuppgifter, med högre lön. Ingångslö-bör premierasnya
arbetskraftför okvalificerad ligga högtbör såinte attnerna

drivkrafter nyanställa utbildaochföretagen berövas att perso-
nal.

gäller ocksålönesättningenhärDet i principsagts omsom
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blikunnabör lönesystemenOckså däroffentligför sektor. mer
utvecklas riktningdeproduktivitetsbefrämjande i motom

resultat-individuell lönesättningsåvälinslagstörre somav
löner.

och lönesättningarbetsorganisationförändringarDe somav
kanfackligatraditionellainnebärdiskuterats, gränserhär att

kommerbefattningsbeskrivningargällandeföråldrade. Nubli
obsoleta.bliatt

ochframförutveckling sigDelegationen mersom merser en
Gam-ocharbetaremellanskiljelinjerna tjänstemän.suddar ut

förändringarönskvärdablockeradockkanstrukturer av
verkadärmedochrelativlönerna,ocharbetsorganisationen

utformaförverkabörproduktivitetshindrande. Parterna att
utvecklatillbidrardeså attorganisationer attsina pro-egna

avtal,skall skeförändringarnaOmduktiviteten. sam-genom
förfrågaeller på ärmanslagning sättorganisationer annat enav

parterna.

börVadIV staten

göra

stabiliseringspolitikstabilEnl5.

inslagcentraltutformning iStabiliseringspolitikens är ett en
Uppgiften bliromvandlingstrycket.för öka sättapolitik attatt

stabiltekonomiska aktiviteten påför sätt.den ett merramar
ackommode-det heter,sålundabörStatsmakterna inte, som

subven-skatter,lönsamhetsproblem,företagens sig viara vare
växelkurspolitik.ellertioner

skallstängd. DethållassåledesmåsteAkutmottagningen
för kostnaderhögakompenseraför företagmöjligt attinte vara

drivkrafter-minskarDetmed subventioner.kvalitetdåligeller
kvalitetsförbättringar.ochrationaliseringomvandling,förna

visserligenkanfast. DevalveringarskallVäxelkursen gevara
produktivitetseffekter ökat kapacitetsutnytt-kortsiktiga via

ochomvandlingstrycket.dedämparsiktlängrejande, påmen
Devalveringarproduktivitet.fördrivkrafternaförsvagar ger

dessa någralönsamhetökad gjortföretagen attutan egna pro-
drivkraf-och dämparreallönernasänkerDeduktiva insatser.

kapital.arbetskraft medsubstitueraattterna
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Ett inslag stabiliseringspolitiken föri åtgärder skapaär att
bättre balans löneförhandlingssystemet. Konfliktvapneni bör

jämbördiga. Dagens medsystemvara partssammansatten
förnämnd bedömning samhällsfarliga konflikter bör föränd-av

Olovliga konflikter bör stävjas.ras.

internationaliseringen16. Driv på
framInternationaliseringen ekonomin driver ökad produkti-av

Internationell konkurrens medför starkt omvand-vitet. ett
förlingstryck. centralt inslag ökadEtt produktivi-i strategien

därför frihandelslinjen handelspolitiken fullföljs. Eniär atttet
uppgiftviktig fler framförsöka sektorer, allt denär iöppnaatt

förskyddade tjänstesektorn, internationell konkurrens. Im-
effektivitetenportkonkurrens bör bidra ökatill denit.ex att

finansiella sektorn kostnaderna bygg- och byggi-isamt pressa
materielindustrin.

medHarmoniseringen den europeiska full-gemenskapen bör
följas. bör efterSverige snabbt möjligt fåsåsträva att som
tillgång till den marknaden. därför fullföljaVi börinre strävan
efter EES-avtal, eller bilateralt avtal med EG EES-ett ett om
avtalet kan nås.inte

effekterEG-medlemskap tordeEtt påpositivastörrege pro--
duktivitetstillväxten avtal. skäl utländskaEttän ärett att

därförSverige stimuleras. Ambitionen börinvesteringar i vara
möjligt bli medlemmar EG.så iatt snart som

förblir medlem bör liberaliseringOm Sverige verkavi en av
EGs handelspolitik. snabb produktivitetsutvecklingEnyttre

frihandelkräver med handelspartners möjligt.så många som
förbör också arbeta avreglering denSverige gemensammaav

jordbrukspolitiken EG.inomäven

Skärpt17. konkurrens
Det nödvändigt föra målmedvetenär politik föratt ökaen att
konkurrensen och tidigare skyddade sektorer.öppna Flera åt-
gärder krävs.

En konkurrenslag bör stiftas förbjuder prissamarbeteny som
och uppdelning marknaden, ökar möjligheten förhindraav att
fusioner monopol, och innebär hårdare sanktionersom ger som

otillåtna konkurrensbegränsningar.mot Det dock viktigt,är att
förhindra sådanainte omstruktureringar nödvändigaärsom

för säkra svenskt näringslivs slagkraft deatt på internationella
marknaderna.
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tredjeautomatisktbör år.Olika regleringar omprövas vart
flera konkur-avskaffas. områdenbörrad regleringar PåEn är

hämmar produktiviten.spel på sättettsatt somrensen ur
ske, dessabörviktiga områden, därNågra ingrepp är

avskaffavidarelivsmedelssektorn. GåOlordbruket och i att
dessutomgränsskyddet.och Brytjordbruksregleringen upp

livsmedelsindustrin.koncentrationen inom
frihet skötaskogsägarenSkogen. enskildeGe den större att0

skog.sin
regle-och andraantalet byggnormerSkär nedByggsektom.0

driver kostnaderna.ringar, som upp
för utlandskonkurrens.Byggmaterial. Underlätta0

inrikesflyget. MarknadstillträdetAvregleraTransportsektorn.0
långvä-regleringenavregleras. Slopabörtill järnvägsnätet av

busstrafik.ga

beroende delshög gradbliravregleringarTakten dessa ii av
vilkentakt meddels denmed EG,takten harmoniseringeni av

områden.genomför nämndaavregleringarsjälv påEG ovan

offentliga sektornden18. Förnya
finnsproduktivitetspotentialDelegationen storatt enmenar

förverksamheten. Föroffentligaden utrymmeattinom
of-högkvalitativsäkerställaoch samtidigtskattesänkningar en

höjas.produktivitetenfentlig måsteservice
kan produktivite-verksamhetenoffentligadenOckså inom

arbetsorganisation. Löne-effektivstimulerasten mergenom en
ochansvarstagandetillstimuleragradhögrebör isättningen

antalettill ochbör plattasHierarkierkompetensutveckling.
minskas.beslutsnivåer

skekan påhållas Detta sättbörKostnadspressen treuppe.
fortsattlandsting,ochkommunerfortsatt skattestopp iVia

minskaddirekta krav påflera områdenosthyvel på samt perso-
för ökadbörSamtidigtverksamheter. strateginal i vissa en

fullföljas.förändradeproduktivitet via styrsystem
börproduktionfinansiering ochmellanåtskillnadtydligEn

skatten]offentlig viaskallfinansieringenHuruvidagöras. vara
kanproduktionenfördelningsfråga. Vad gällereller är en

alternativ,olikaökaskvalitetochproduktivitet attgenom
offentligadendelarverkatillåtsockså inomprivata, stora av

förkvalitetskontroll börStriktverksamheten. upprättas att
upprätthålles.sociala ambitionerhögt ställdaattgarantera
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Rollerna bör renodlas. uppgiftPolitikernas mål,är sättaatt
fördetaljstyra. själva verksamhetenAnsvaret bör decentra-att

liseras. kommer profilerDetta innebära olika och alter-att att
utvecklas. friareMedborgarna skall kunna välja dagnativ iän

vilka enheter de vill Enheter bör omfattningökadutnyttja. i
utifrånbelönas faktisktvad de presterar.

För sjukvården kan förändringar.detta innebära Enstora
kommission hög och med auktoritet bör tillsättaspå nivå stor
för snabbt förslagutarbeta till ochorganisationatt ett styrsys-

för framtida utifrånsjukvård, här riktlinjer.angivnatem
förändringkrävs transfereringssys-Därutöver de storaen av

för sjuk- arbetsskadeföräkring.och Kostnaderna ri-temen
skerar andra viktiga åtgärder, samtidigtträngaatt ut syste-som

byråkratiska och frånvaron.har bidragit till ökai sig är attmen
och arbetsskadeförsäkringenSjuk- därförbör samordnas. Av-

gifterna bör bättre skadeutfallet.relation tillstå Regelverkati
bör missbruk börså Manöver, stävjas.att överväga attses
bygga ekonomiska självriskerin i systemet.mer av

utbildning19. Bättre

omfångetSåväl kvaliteten utbildningen vikti är storsomav av
för öka arbetskraftens kompetens. gäller allaDetta nivåeratt
och stadier utbildningssystemet.av

förbättras.Skolan Utbildningsvolymen bör ökasmåste avse-
Tydliga kunskapskrav bör känneteckna undervisningen.värt.

kompetens höjas; kunskapskraven derasLärarnas måste på
utbildning bör minskas. för alla,bör bliGymnasiet treårigtinte

omfattningen de teoretiska linjerna minskas. Gym-utan att av
för valfri-nasieskolan bör ha breda linjer eleverna ökadatt ge

förhet arbetslivet. börMedvetnai satsningar göras att utexa-
fler högskoleingenjörer.minera

Decentraliseringen skolan bör vidare. bör såledesDetav
förbli möjligt skolorna själva välja inriktning.vissatt typ av

Skolans ledning bör utvidgade möjligheter verksam-att styra
heten, såväl vad gäller lokalutnyttjande.inriktning som

flerHögskolan byggas platser behövs.måste Långt Di-ut.
den högre utbildningen bör högre gradmensioneringen iav

uppifrån.antalet sökande, spikas Däravgöras änav snarare
platsbrist bör lämplighetsprov spela roll. Elever-uppstår större

studieresultat bör del sållningen underavgöra störrenas en av
fortsatt förstudietiden. bör ske ökaEn satsning examina-att

civilingenjörer.tionen av
uppifrånDagens bör läggas Detaljstyrningenstyrsystem om.
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till hurknutnabör mångaminska. Pengarnabör inte somvara
mål. Entill hur väl utbildningen uppnårbörjar, sinautan

utifrån internationella kvalitets-kvalitetsutvärderinghårdare
jämförelser bör ske.

vilketviktigare,blir alltarbetsmarknadernaDe görinterna
sammanvävda dealltutbildning blirarbete och iatt en-mer

för kompe-krävaskommerföretagen.skilda Stora insatser att
stödetbör ändrapersonalutbildning. Statenochtensutveckling

den riktningen.vuxenutbildningentill i

l20. kapitalbildningSnabbare
västvärldenhänger helaProduktivitetsstagnationen i samman

poli-ökningstakt kapitalbildningen. Enmed långsammare ien
feminnehålla huvudingre-för kapitalbildning börsnabbaretik

dienser

för produktivalönsamhet investe-Acceptera minstO samma
drivkrafter förföromvärlden, investering-iringar att gesom

kapitalbildning.ochar
förlönsamhetomvandlingstryck, gratishårtEtt0 som ger

förhindrarverksamhet ochicke-produktiv inte att gam-som
malt kapital skrotas.

fördrivkrafter för underlättasparandeFörbättrade privat att0
försörjningen riskkapital.med

förbättra kapitalstockensDrivkrafter den existerandeatt0
produktivitet.

infrastruktu-för modernisering och utbyggnadEn strategiO av
ren.

kräverProduktivitetstillväxt kräver Det i sininvesteringar. tur
Därföravkastning.kapitalkostnader och godsparande, låga en

inflationen ochfinanspolitik hållerkrävs stram neresomen
därmed räntan.

kapitalmarknad.europeiskdelredanSverige är av enen
utifrånfattas relativainvesteringsbeslut alltmerochSpar- av-

sparformer placeringar,för ochkastningsrelationer olika oav-
kapital och lockabehållaeller bransch. Förnation attsett

dag godhögre gradkrävs dåutländska iiinvesterare än än
förmånligt investeringsklimat.lönsamhet och ett

faktor utländska SverigebromsatEn iinvesteringar ärsom
företagsförvärv. politik kanför ledreglerna Ett i attra-somen

för företags-reglernabörhera utländska investeringar attvara
internationellmedförvärv deändras så överensstämmeratt

praxis.
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Kapitalstocken kan driftstidernabättre för-utnyttjas om
längs. Arbetstiderna bör ändras riktning valfriheti mot mer

flexibilitet.och Grunden bör årsarbetstid, medvara en en
friare dag- och veckoarbetstid.påsyn

bör förInsatser till fungerandestånd välgöras att en
kreditmarknad med låga transaktionskostnader. De transak-
tionsskatter bidragit till driva handeln med svenskaatt utsom
värdepapper landet avskaffas.bör En måstesträvan attur vara

olika tillpå stånd skarpare konkurrens mellan ban-sätt en
kerna, ökade utländska etablering-t.ex. att uppmuntragenom

finansielladen sektorn.iar
Kapitalbildning gäller bara Förnyelseinte nyinvesteringar.

förutsätterkapitalstocken också gammalt kapital skro-attav
Lönsamheten äldre kapital skallpå hållastas. viauppe

politiska åtgärder. Devalveringar, höjer lönsamheten ävensom
äldre kapital, därförbörpå undvikas. Industridepartementets

akutmottagning bör hållas stängd.

modern infrastruktur21. En
Utbyggnad och modernisering infrastrukturen grund-ärav en

förbult tillväxt och produktivitet inför ZOOO-talet.i strategien
Bakom denna faktorerövertygelse ligger den ekonomiskatre

den ökade betydelsen just-in-time-produk-integrationen, av
behovet underlätta människors rörlighet.tion samt att

beslut framtida infrastruktursatsningarFör krävs bättreom
urvalskriterier, hänsyn till faktorerekonomiskatarsom mer

förmåroch analysera hur olika kan knytassystem samman.
för infrastrukturInom dagens förden produktivite-ärramen

viktigaste uppgiften förbättringallmän vägnätet,ten en av
framför allt förbättrarde städerna. Det den allmän-störrerunt

tillgängligheten, och försynnerhet rörelsemöjligheteni ut-na
arbetskraft.bildad industrinFör också tillgängligen till flyg-är

kapacitet och internationella varumarknader väsentlig.
dennaMot bakgrund rekommenderar följandedelegationen

under det kommande decennietinsatser

Utbyggnad till sammanhängande, robustvägnätet0 ett nätav
med hög och standard. Det innebär motorvägskvalitetjämn
mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

ochFörnyelse utbyggnad för höghastighets-järnvägsnäten0 av
mellan storstadsregionernatåg och kapacitetsstark linjeen

för godstransporter. Därutöver banor Mälar-prioritering iav
förnyelsedalen Västkustbanan.samt av
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internationelltnordeuropeisktArlanda tillUtbyggnad ettO av
flygnav.

spårtrafik.för ochbådeOresundsbroEn väg-O

infrastruktureffektiv nationellför ochmodernAnsvaret en
det relativtpraktikenhuvudsak Ibör störrei ärstatens.vara

avgiftsfinansiera.ochdelprivatiseramöjligaprojekt är attsom
Öresundsbron andraochArlandabanan, någragällerDet stora

trafikflöden.och betalningsstarkamedprojekt stora
för sidan och denmellanskilja åbörMan nätetansvaret ena

Koncessionsrättigheterdriftsdelen den andra.affärsmässiga å
förinfrastruktur börtillför eller tillgånganvändning utsättas

anbudskonkurrens.

sparande22. Höjt
fördrivkraftersparandekrävsFör attinvesteringar samt spa-

till produktivaomvandlasskall investeringar.randet
företagen; denvid sidansparkällorfinnslandet tvåInom av

Ökat sparandeoffentligthushållen.offentliga sektorn samt
finanspolitik ochmycketkravpraktiken påinnebär i stram

transfereringsutgif-minskagällerframgångar detnär attstora
detkraftig ökningsåblir uppnåDet svårt att aventerna.

därför detökaHuvuduppgiften bliroffentliga sparandet. att
sparandet.privata

sparande.för EndrivkrafterförbättradeförutsätterDet av
De-förändraåtgärderna pensionssystemet.viktigastede är att

medkompletterasbörATP-systemetlegationen ettattanser
medel ochinbetaladestorlek beror pådär pensionenssystern,

ökadrivkrafter såvälskapardessa. Dettaavkastningen på att
fondförvaltning.effektiveftersparandet strävaatt ensom
Kapitalbeskattning-sänkas.sparandebör skattenVidare på

flesta länder Europa.andrade ihögre Sverigedag ii äniären
riskenblirblir, destokapitalmarknadenrörligare attJu större

kapitalutflöde. Ka-medverkar tillskattebelastningenden höga
därför sänkas.börpitalbeskattningen

få-företagskapitalförmögenhetsskatten ipåbörDärutöver
tillväxtmöjligheternamedföravskaffas. Denmansbolag att

riskkapi-småföretag harför någondehämmas inte annansom
vinstmedel.självgenereradetalkälla än
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teknisk utvecklingSnabbare23.

förutsätt-drivkrafter godaochPolitiken bör inriktas på att ge
för teknikutveckling och -spridning bör dockSverigeningar

forskningsprogrammedel nationellastatliga påinte storasatsa
stordriftsfördelar.harhögteknologiska branscher, där FoUi

politiken teknisk utvecklingbörDäremot på meningenisatsa
näringsli-stimulera uppkomst och spridning innovationer iav

helhet.vet som
för undanrö-inslag sådan politik spridningViktiga i är atten

för finansiellt kapital, utbildad arbets-hinder rörlighet av
såvälkraft företagsledningskompetens, landetoch inom som

frånhuvuduppgift kunskapEn importeraäröver gränserna. att
för spridningFöretagsuppköp viktig kanalomvärlden. är aven

företagsled-byta inkompetentakunskap, liksom sättett att ut
ningar.

fungerande riskkapitalmarknadTillgång till är avgö-aven
för FoU-finansiering och risk-betydelse.rande Statens insatser

utvecklingskedjan och koncentreraskomma tidigtkapital bör i
kräver långsiktighet.sådantpå extrasom

för stimulerastatsmakterna kanviktigasteDet göra att
flerforskning dock till det kompe-utexaminerasär att attse

forsk-förforskare och utbildning ochincitamentenatttenta
företagförmöjligtgoda. innebär detDet småning är göraatt

F0U-resul-och enskilda lyder, ägandegöraatt, termensom
FoU-samarbe-krävs utvidgat internationelltDärutöver etttat.

för internationellsnabbare spridningmöjliggöraattte, aven
forskning till svenska miljöer.

förhelhetsstrategi tillväxt24. En
faktorerfinns rad produktivitetshämmande svenskDet ien

finns rejäl tillväxtpoten-ekonomi. betyder också detDet att en
finns farorbetydandedessa undanröjs. Samtidigttial, omom

ingenting görs.
huvudor-har övergripandeDelegationen någonsvårt att se

finnstill svenska produktivitetsproblemen. Det därförsak de
lyfta produktivitetstill-enskild åtgärd, kaningen som ensam

fram förslagläggerstället radSverige. I viiväxten om en
såväl företagenriktar statsmak-åtgärder. De sig mot motsom

syftenhuvudsakligaoch har tvåterna

förnya de enskildaoch modernisera påorganisationenOatt
arbetsplatserna,
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tillväxtbefrämjandepolitikenekonomiskadenatt0 merenge
karaktär.

helhets-förslagende redovisadeDelegationen vill ensomse
framlyfta deförsök ändåför tillväxt. Ett meststrategi att

följande resultatcentrala inslagen strategin,i ger

flerför konkurrensförsta handlingslinjen iDen är öppnaatt
omvandlingstrycket. Dettaskärpaoch därigenomsektorer

internationaliseringenskyndafrämstbör ske påattgenom
denfler områden böralltsvenska ekonomin. Pådenav

för konkurrens. Enutländskmarknadensvenska öppnas
fördjupad medåtgärd uppnå integrationprimär är att en

växelkurs.fast trovärdig Enochdetta ligger ocksåEG. I en
framefter handinriktning kommersådan tvingaatt pro-

ekonomin.duktivitet helai
omvandlingstrycketoch det skärpta2 konkurrensenFör att

drivkrafternakrävsproduktivitetskall resultera i attatt
för människor ochstärks, bådehumankapitaletbygga upp

Lönebild-moderniseras.företag. börArbetsorganisationen
och ökareformeras, viljanbör så sinningen att att ta ansvar

utvidgasUtbildningen bördag.belönaskompetens iänmer
förbättras.och

väsentli-handlingslinjer detbådamellan dessaSamverkan är
omvandlings-Skärptför ökad produktivitet.strateginigaste

kunskapsuppbyggnad bör till-drivkrafter förbättretryck och
produktivitetseffekter. gällerkraftiga Dettakunna gesammans

offentliga sektorn.deniinte minst

fördrivkrafter real-förbättradekommer3 Därnäst i strategin
för effektiviseradetta liggerkapitalbildning. I insatser att
framför alltsparandet,kapitalmarknaden och öka genom

föråtgärdersärskildaomvandla pensionssystemet, samtatt
inriktadeinfrastrukturen, systematiskt påmoderniseraatt

produktiviteten.höjaatt

helhets-tillförskäl talar åtgärdernaStarka vävsatt ensamman
välstånd tillskapandetUppgiftenpolitik. är göraatt enav
organisationsfö-företagare ochför politiker,nationell prioritet,

alla sektorer,för alla svenska medborgareochreträdare i-
branscher.yrken och





Utrednings-KAPITEL

uppdraget

bakgrunden tillutgångspunkterna för ochredovisarkapitelDetta
utredningsdi-Regeringensarbete.produktivitetsdelegationens

sedermeratiHäggsdirektivdesammanfattas, liksomrektiv som
arbetedelegationensuppläggningenredovisasVidaregivits. av

betänkande.dettadispositionensamt av

Direktiv1.1

november02] tillsattesIProduktivitetsdelegationen 89 i
med 20expertkommitté,icke-parlamentarisk1989. Den är en
företagforskningsinstitutioner,myndigheter,frånledamöter

framgårDelegationens sammansättningoch organisationer. av
bilaga

industrimi-föreskrev2bilagaDir 1989 19;direktivenI se
utvecklingenskulle analyseradelegationennistern pro-avatt

de-deundernäringslivsvensktduktivitetstillväxten senastei
för åtgärderunderlagSyftet regeringencennierna. att gevar

produktiviteten.främjar tillväxten avsom
välfärd och denlandetsframhöllIndustriministern att svens-

berorutsträckning påbetydandestyrkaekonominska i pro-
direk-varnadebakgrundendenutveckling. Motduktivitetens

kanproduktivitetstillväxtfortsatt långsamför görativen att
välfärd.kravmänniskorstillgodose påalltdet svårare att

bristandedendirektivenunderströkIndustriministern i att
problem.utvecklingproduktivitetenskunskapen är ettom

utvecklingen,faktiska pådenosäkerhetdetgällerDels om
framför alltstatistik,bräckligoch i tjäns-mätproblemgrund av

nedgångentillorsakernaanalysenDels gäller dettesektorn. av
80-talen.ochundertillväxttakt 1970-produktivitetensav
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pekadeDirektiven rad områden, vilkas betydelse förut en
produktivitetsutvecklingen särskilt borde analyseras

teknikspridning och utbildningInvesteringar,0
medinflytandeArbetsorganisation, arbetsmiljö och0

Näringslivets internationaliseringO
Skatter och regleringarO

funktionssätt.Marknadernas0

produktivitetsutveck-också den svenskaDirektiven attangav
vilkenlingen analyseras internationellt perspektiv. lborde i ett

speciell, ochutsträckning har den svenska nedgången varit i
internationellvilken utsträckning har den delvarit en av en

Slutligen direktiven statistikennedgång i överatt pro-angavs
skulle och dele-duktivitetsutvecklingen Sverige granskasi att

förbätt-förslag skallskulle lämna till hur statistikengationen
ras.

delegationen användeArbetet skulle bedrivas så sigatt av
forsk-olikamöjligheten lägga utredningsuppdrag påutatt

kontakter medhögskolor, Vidare bordeningsinstitut, tasmm.
forsknings- Delegatio-och utredningsinstitutioner.utländska

erfaren-skulle, sade direktiven, aktivt del konkretatanen av
från ocholika produktivitetshöjande svenskaheter insatser i

företag. framgångsrika redovi-Särskilt sådana bordeutländska
förborde själv projekt ökaoch delegationen initiera attsas,

ändamålsenlig arbetsorganisa-produktiviteten genom en mer
tion.

arbetslivfon-centralaSedermera har delegationen och den
fått[den 1990 uppdragden regeringsbeslut 98 i attgenom

försyfte produktivi-samarbeta utarbeta riktlinjeraktivt i att
bilaga 3. till-tetsstimulerande åtgärder näringslivet Genomi

därefter[bilaga delegationenläggsdirektiv iregeringengav
erfarenheter finnsuppdrag spridning deåtatt ge som av pro-

företag myndigheter.duktivitetshöjande åtgärder ochi
delegationensdirektiv underströk arbeteRegeringens att

kundeskulle inriktas resultatet analyserna användasså att av
förelig-förunderlag politiska beslut. slutrapport skulleEnsom

forsknings- ochmedan resultatetvid 1992,utgången avga av
redovisas löpande.utredningsuppdragen borde

Delegationens arbete1.2

arbete vid 1990.Delegationen började Rege-ingångensitt av
ordförande-februari emellertid byteringskrisen innebar påi
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kompraktiken igånglöpande arbetet intedetvarför iposten,
denproblemenskärptesSamtidigt iförrän april.ordentligt i

påtagligt.ekonominsvenska
medsamråd in-delegationenbakgrund beslöt idennaMot

Måletarbete.skyndasöka på attsitt sattesdustriministern att
såFör på1991.höstenhuvudbetänkandet redan attleverera

produktivi-kartläggningomfattandedentid hinnakort göra av
samverkansökabeslötsönskvärd,tetsproblemen attvarsom
samarbeteGenomsamtalspartners.ochfinansiärerolikamed

frånbidragocharbetslivsfonden,framför medallt engenom
kundemyndigheter,affärsverk ochbranschorganisationer,rad

budget.utvidgadelegationen sin
genomföratidkortmöjligt påblev det ettDärigenom att

publiceratharDelegationenutredningsprogram.omfattande
medproduktivitetsfrågor,medvolymerl0 expertrapporter om

49medverkanutredaresoch iforskaressammanlagt 65 rappor-
gällerDetter.

mätproblemochStatistik-
branschstudierVissa

betydelseKapitalbildningens
arbetskraftArbetsmarknad och

betydelseArbetsorganisationens
företagframgångsrikainternationelltFallstudier av

regleringarochKonkurrens
Internationaliseringen
Infrastruktur

teknikspridning.och10] FoU

arbetslivsfondenmedtillsammansdelegationenharDärutöver
påskribenter sindebattskrift, därpublicera synlåtit gersexen

skyndas påkan iarbetsorganisationenmoderniseringenhur av
förteckningdetaljeradEnproduktiviteten.ökasyfte meratt

bilagalämnaspublikationer idelegationensöver
specialstudierhararbetslivsfondenmedsamarbeteGenom

förändringargenomförtvilkaföretag,antalgenomförts ettav
medarbetsseminarierantalEttarbetsorganisationen. stortav
olikadediskuteraförharutredareoch attforskare arrangerats
kon-10liksomarbetets gång, öppnaunderexpertrapporterna

rapportvolymerna.publicerandetsamband medferenser i av
ocharbetsorganisationkonferenserregionala pro-En serie om
medtillsammans1991,höstenunderanordnas ar-duktivitet

genomfört tvåharsekretariatDelegationensbetslivsfonden.
samarbeteParisOECD-sekretariatet i samttillarbetsresor

företag ochtillstudieresaattachéer]tekniskamed Sveriges en



Utredningsuppdraget48

forskningsinstitutioner USA. Delegationen själv har hållit 15i
protokollförda sammanträden.

Delegationen har sålunda under relativt kort tidsrymden
genomfört omfattande arbete. sammanfattandeMed dettaett
betänkande överlämnar delegationen slutsatser tillsina rege-

hopp förde skall kunna ligga till grundringen, i attom en
långsiktig produktivitetsstimulerande politik.

betänkandet1.3 Disposition av

fyraBetänkandet söker frågorpåsvara

l Vad produktivitet och hur skall detär imätaman en
modern, omfattandeinternationaliserad ekonomi med
tjänsteproduktion
Vad bestämmer produktivitetens utveckling
Vad beror Sveriges produktivitetsproblem och hurpå svåra

förhållandede till andra ländersiär
förVad kan och bör öka produktiviteten Sverigeigöras att

Betänkandet fyraindelat delar. Del kapitel 2-4 be-Iiär
handlar den grundläggande problemställningen vad produkti-

Kapitel formulerar2 inledning, det konkretavitet är. är en som
problemet Sveriges avtagande produktivitetstillväxt. kapi-I-
tel varför3 diskuteras hög produktivitetstillväxt önsk-ären
värd, kort och lång sikt. definieraskapitel produktivitets-på I 4
begreppet och olika definitioner metodproblemochnärmare,
diskuteras.

del kapitel 5-7I II analyseras dag.Sverigesituationen ii
Syftet läget och problemens svårighetsgrad vadär avgöraatt
gäller produktiviteten. kapitelI redovisas den5 svenska pro-
duktivitetsstatistiken, mätproblem analyseras och den empiris-
ka bilden jämförsrevideras. kapitelI 6 den svenska utveckling-

försöker,med den andra länder. Kapitel utifrån kapitel7ien
5-6 och de krav medborgarna och det svenska välfärdssys-som

ställer produktionsapparaten, fråganbesvarapå hur dettemet
svenska produktivitetsproblemet beskaffat.är

kapiteldel 8-12] delegationenI III analys vadsinger av
Sveriges produktivitetsproblem beror Detta betänkan-på. är

omfångsrikadets del. kapitel referensram förI 8mest ges en
analysen. kapitlen behandlasI 9-12 rad områdennärmare en

förbetydelse den svenska produktivitetsutvecklingen. Detav
gäller och arbetskraftensordning kvalitet och arbetsmark-i tur

funktionssätt;nadens kapitalbildningen; branschstrukturen,
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kon-FoU-verksamheten;ochutvecklingentekniska samtden
inflytande.regleringarsochkurrensens

rekommendatio-delegationenlämnarslutligen, sinaIdel IV,
produktivitetstill-förbättraförkanvad göras attsomomner

utredningsresul-de olikadelsgrundas påFörslagenväxten. nya
delegationensfram, dels pådelegationen tagit egentat som

resultatenKapitel 13 iioch kompetens.erfarenhet avstamptar
rollfördelningendiskussioninnehåller ocksåochdel III omen

för-delegationenkapitel lämnarföretag. 14och Imellan stat
förslag tilllämnaskapiteloch 15företagen,rörande islag

förovanligtrelativtdetbörstatsmakterna. Det ärattnoteras,
företag dettillrekommendationer iutredningstatlig att geen

nöd-funnit dettadockharDelegationennäringslivet.privata
gradhögproduktivitetför ökad ieftersom åtgärdervändigt,

ef-ochproduktionsverksamheten,genomföras direkt imåste
densamma.eller kanalltid börstatsmakterna styraintetersom

til

innefat-område.omfattande DetmycketProduktivitet är ett
verk-ekonomiskmänskligpraktiken det röri mestatar som

decen-underdiscipliner harforskare olikaRadersamhet. iav
förutredningarochmängder attproducerat rapporternier av

fallbästapusseldetbitar irespektivetill isåga storasina som
produktivitetsproblemet.påsvaretger

infördettabetänkandeförfattarnaställerDetta ett somav
Breddbegriplighetelleravvägningsproblem. Stringenssvåra

bild,bredrelativt samti-valthardjupeller Vi att menge en
policyin-ochlättlästnågorlundabetänkandetförsökadigt göra

bredareläsasskall kunnadet iFörhoppningenriktat. är att
produktivitets-medarbetarprofessionelltdemkretsar än som

fram-intresserad stringentläsarefrågor. Den är merenavsom
till dehänvisasfrågeställningar,begränsadeställning merav

publice-de harframunderlag itagits expertrapporterna;som
bilagalistatsvolymerde iirats som

försökhuvudsakfår såledesbetänkande i ettDetta ses som
kunskapslägeutifrån dagenssammanfatta och syntetisera,att

publicerat.delegationenoch de många expertrapporter som
finnas läsarekanblivit långt. DetändockharBetänkandet som

villDenneslutsatserna. vipolicyrelevantaderakarevill på
enkapitel2följandepåkoncentrerarekommendera sigatt

var-produktivitetsstagnationen, 3inledning presenterarsom
produktivitetspro-svenskadetviktigt, 7produktivitetför är

policyrekom-13-15analysen,förramenblemet, 8 samt
mendationerna.





Vad är

problemet
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bildstatistikenofficielladenhurredovisaskapiteldetta enl ger
decen-de senastetillväxtproduktivitetensförsämringstark avav

inledandeEnländer.andrasåväl iSverigei genom-nierna, som
ochpåverkar produktiviteten,gång faktorerolikagörs ensomav

produktivitetsstagnationentillorsakernahypoteser pre-rad om
tillinledningöversiktligärmed kapitlet attSyftetsenteras. enge

idetaljianalyseraskommer attproblem senarede mersom
betänkandet.

Produktivitetsstagnationen2.1
ellerverksamhet,utbytetproduktivitetMed merenavmenas

kanDetfårmyckethur insattabestämt ut resurser.avman
arbetsproduktivi-arbetadproduktion timmesigröra perom -

till allaförhållande insattaproduktioneneller i resursertet -
totalproduktivitet.kapitalocharbeteav -

skaparkraft,mänsklig organisa-handlarProduktiviteten om
dehurarbetsinsats; givnaoch utnyttjartionsförmåga vi resur-

kunskaper,med hjälp investeringaroch skapar avnya,serna
produktivitetenvidadennaIoch kreativitet. mening är grun-

kanlängdenvälståndet. I intemateriellaför detden man
få tiddessutomVillproducerar.förbruka än manmanmer

arbetsinsatsenutbytearbete,till är gottettänannatöver av
därförproduktivitetväxandehög ochnödvändigt. En anses

förpolitikenekonomiskaför densåvälmålviktigt somettvara
företagen.enskildade

tillväxttakt. Sverigesochskilja nivåviktigt påDet är att
produktivitetsnivångrund ilevnadsstandard hög, på attär av

taktendetvälståndet iökningenhög. Förland ärvårt är av
deUnderavgörande.produktivitetstillväxten senasteärsom
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100 har produktivitetenåren ökat starkt. Tillgänglig statistik
pekar dock produktivitetstillväxtenpå Sverige liksom deiatt i
flesta andra industriländer under de 20 haråren varitsenaste
betydligt långsammare. orsakernaOm till detta omfat-har en

förts,tande debatt bara Sverige hela västvärlden.inte i iutan
följandeDe diagrammen produktivitetens utvecklingvisar i

Sverige under de decennierna enligt officielladensenaste stati-
stiken. Diagram 2.1 hämtat finansdepartementets lång-är ur
tidsutredning 1990. Enligt det har den årliga produktivitetstill-

industrin och den tjänstesektorn kraf-i minskatväxten privata
Arbetsproduktiviteten näringslivettigt. ökade under 1960-i

talet och början 70-talet med drygt 5 år,procentav per men
ökade under delen 70-talet och 1980-talet med barasenare av
2 år.procent per

studerarOm arbetsproduktivitetens utveckling förår årman
under det decenniet finner tillväxten desenaste attman senas-

tycks haåren ytterligare. Diagram hämtat2.2te stagnerat är
från den reviderade finansplanen 1991. Det produk-visar att

ökning svensk ekonomi enligt officiellativitetens deni statisti-
ken bara enda under 1980-taletår 2 Detett överstigit procent.

1984, under uppgångsfasen efter de devalveringarna istoravar
början l980-talet. Därefter har produktivitetstillväxtenav

Diagram 2.1
Arbetsproduktivitet i näringslivet 1963-1988

Årlig
procentuell
ökning

963-741 974-881

Källa Lårgtidsutxvedningen1990
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Diagram 2.2
1981-90svensk ekonomiutveckling iArbetsproduktivitetens

förändringProcentuell
årfrån föregående

4

07777

901981 85 8984 87 888682 83

finansplaiiRevideradKälla 1991.

denharallraoch detillbaka, åren varitsjunkit nästansenaste
obefintlig.

för destatistikensiffrorna sektorerDelas på senastegerupp
arbetsproduk-ökningårligaindustrinshandenvidåren att av

och 1990. Den1988, 1989mindre läntiviteten procentvar
produktivitetennolltillväxttjänstesektorn uppvisarprivata av

finns braoffentliga sektornden ingaför 1989-90. Föråren
produktivitetsnivånstatistiken bara ärDärmått. attantar

förändring sker.ochkonstant, ingenatt
emel-statistikenofficiellasiffror denredovisas ärDe isom
finnstjänstesektorn. Detsynnerhetgällerlertid osäkra. Det i

svårigheternadeEtt iflera problem attmätningarna.i är stora
kvalitetenförändringareventuellainkluderaresultatmåttet av

finns ocksåProblem insatser-produktionen. i mätningarnai av
genomförsstatistikenRevideringarkapital.arbete och avna av
uppträder,iblanddåförändringardärför löpande. De stora som

osäkerhet.behäftad medstatistikentyder på äratt
grundvalhar.statistik Det påden endadettaLikväl vi ärär

beslutsfattarnaenskildaoch deriksdag iden regering,somav
ekonomisk politik,fatta beslut inve-näringslivet måste sina om

för alla medbor-betydelseåtgärderandraochsteringar storav
korrektnågorlundastatistikenSkulleSverige.i envaragare

delendeninnebär detverkligheten,avspegling att senare avav
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1980-talet den perioden modern tid vad gällersämsta ivar
produktivitetsutvecklingen, såväl ekonomin helheti isom som
industrin.

En sådan produktivitetsutveckling önskvärd.inteärsvag
Långsam produktivitetstillväxt betyder medborgarnas kravatt

reallönerpå och offentlig kan tillgodoses.service inte Svag
produktivitetstillväxt innebär också förrisk Sverigeatten
gradvis konkurrenskraft och landets ställningtappar att som
ledande industrination förlängningen hotas.i god, långsik-En

tillväxt produktivitetentig däremot stigande materielltav ger
välstånd. därförDet viktig uppgift söka tillär ståndatten
förutsättningar för snabbare produktivitetsuppgång.en

Vad2.2 produktivitetstillväxtger
Produktivitet definieras produktionsresultat förhållandeisom
till De frågaresursinsats. detresursinsatser produk-är ärom,
tionsfaktorerna arbete och kapital. Det produktionsresultat de

beror dels deras kvalitet,på dels hur effektivt depåger utnytt-
Produktivitetens tillväxt följaktligenjas. beror hur arbets-på

och kapitalinsatsernas kvalitet höjs tiden och effekti-huröver
resursanvändningen förbättras.viteten i För liten nationen

Sverige det centrala hur kvalitet och effektivitet för-ärsom
bättras förhållande till de viktigastei konkurrenterna.

Arbetsinsatsernas kvalitet människors utbildning,avgörs av
vilja, arbetsglädje, hälsa och faktorerDessamotivation. avgör
vilken produktiv potential de anställda har. kapitalet,För d.v.s
tillgången hjälpmedelpå maskiner, byggnader kom-ochsom
munikationssystem, gäller dess kvalitet kapital-att avgörs av
stockens ålder och tekniska nivå.

detta följerAv bl.a den tekniska utvecklingenatt är av
central betydelse för produktiviteten; snabb teknisk utveckling
betyder maskinerna blir sofistikerade, ochatt männi-attmer

fårskor allt kraftfulla hjälpmedel till förfogandesitt imer
produktionen. Teknisk utveckling kombination förbätt-medi
rad utbildning, höjer kompetensen och det möjligt förgörsom
fler handha komplicerad fattaoch beslutatt utrustning äregna
således kärnan vad med produktionsfaktorernasi som menas
kvalitet.

effektivitetMed användningeni arbete ochav resurserna
kapital arbetar platspå där hanrättatt rättmenas person -
eller hon och kapitalet därgör dessmest nytta investerasatt-
avkastning kräverDetta fungerarekonominär väl,störst. iatt

dit derasmeningen produktiva potentialsigatt rörresurserna
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kräver också den enskilda fun-Det arbetsplatsenär störst. att
väl, arbetsorganisationen det möjligtatt gör attgerar genom

anställdasde potential. dettaFör krävs deutnyttja att som
fattar beslut informa-användningen har rättom av resurserna

fattar finnsoch beslut, det verksamma driv-tion rätt samt att
krafter arbeta och produktivt.investeraatt

faktorerOlika har olika betydelse beroende vilken siktpå
analysen gäller. framförDelegationen det allt ärattmenar

utformningenstyrkan och drivkrafterna för produktiviteti av
den långsiktiga utvecklingen produktiviteten.avgörsom av

förEkonomin kan råka akuta chocker, orsakar störning-ut som
och konjunkturen kan och ned. ochDessasvängaar, upp

faktorerliknande för förklarakan och kortsiktigasigvar en
produktiviteten. lång sikt avgörandeDet påsvängningar ärav

förmågaemellertid ekonomins tillsig störningarna,att anpassa
och löpande höja kvaliteten produk-på påutmaningarnasvara

tionsfaktorerna.
detta krävsFör ekonomiskt människorett system som ger

företagoch ständigt öka kompetens, höja kvali-intresse sinatt
produktionen och ständigt komma produktions-i påteten nya

metoder. ekonomiskaDet också stimuleramåstesystemet en
effektiv resursanvändning och till arbete ochuppmuntra spa-

Därför drivkrafterna förrande. kommer produktivitet och väl-
förstånd delegationens analys.stå iatt centrum

Varför produktivitetstill-har2.3

dämpatsVäxten

unika. helasvenska produktivitetsproblemen IDe inteär
produktivitetstillväxten undervästvärlden har 1970-stagnerat

officiella OECD-statistiken minskadeoch 80-talen. Enligt den
förarbetsproduktivitetens tillväxt västländerna som grupp

från årlig ökning under perioden 1960-1973,5 viaprocents
tillväxt under till bara 2,02,6 1973-79,årprocents per pro-

1979-88under periodenåretOECD Economic cent om
[decem-Outlook 48 förtsomfattande orsakernainternationell debatt harEn om1990,ber tabell 48. produktivitetsnedgången. åtskilliga länder har statliga el-till I

förkla-framlagt utredningar söktler insititutionerprivata som
tillväxten.den långsammare Många stagnationen somra ser

svårförståelig; flera faktorer förändratsviktiga har riktningi en
ökad gäller höjningenbör ha produktivitet. Detgivitsom ex.

tekniska utvecklingen vadutbildningsnivån och den snabbaav
omfat-ocksågäller elektronik och materialteknik. gällerDet
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internationell konkurrensoch skärptavregleringartande un-
Ändå fallit.produktivitetstillväxtenl980-talet. harder

framförts för förklara nedgångenharrad hypoteserEn att av
forskare celproduktivitetstillväxten. Några att en avmenar

flesta hävdarbara statistisk Denedgången missvisning.är en
förklara hela ned-kanbristande statistikendock den inteatt

förenklat såväl indradet, SverigeNågot igången. iär som
förts framförklaringar orsakerfyraländer, typer somsomav

produktivitetsstagnationentill

1970-talet med-och kostnadskriser underOljeprishöjningar0
doppoch utslagning, vilket djupaförde chockerakuta gav av

produktiviteten.
tillväxtbefrämjande faktorerradUtklingandetO sofn varav en

medfördeefter andra världskriget 1950-för handen det att
efterlöstesexceptionella tillväxtperiod60-talensoch av en,

normal.tillväxtsynpunkt var mersom ur
produktivitetstillväxten har, hävdarDenna avmattningO enav

fungeraförstärkts västekonomierna kommitdel, attattav
fleroch regleringar.snedvridande skattesystemtrögare pga

försvagatstillväxten dessutomhävdarNågra attattO genom
arbetsorganisa-företagsledningarna blivit kortsiktiga ochmer

otidsenlig.tionen mer

för-vilkafinns övergripandeemellertidDet ingen samsyn om
dessasäkertde viktigaste.klaringar Det inteär attär enssom

frågor. undersökning-Olilfyra hypoteser ställer rätttyper aav
olikavaltresultat, beroende detill olikahar kommit på attar
olikaperioder eller branscher,undersökt olikametod, använt

utomordentligtdatakällor har ocksåDet sig2 visatfrämstadeJ En varaosv.av
internationella produk-faktorers tillkvantifiera olika relativa bidragex- svårt att

områdetpäperterna tivitetsstagnationensuckade vid till-ett länder,har avspeglat den andraDebatten Sverige ii ifälle, efter med stortatt
exakthet och har gälltoch hypoteser.stor Detmed argumenttypsamma avgenomförtmöda ha of-investeringstakt, regleringar, arbetsorganisation, Denm.m.omfattande för-ett fli-betydelse har diskuteratsfentliga och skatternassektornsmed hjälpsök att av

strikta matematiska internationelladen kon-Samtidigt har Sveriges position itigt.
metoder så-göra en frågan huruvi-hardebatterats. Stortkurrensen intresse ägnatskvantifieringdan

fall skulleefter och vad dettahalkar ellerda såSverige iej,Vad har häntsom
förär, att bero på.vara upp-

riktig, mysteri-ett produktivitets-frågor bakgrunden tilldessaDet är utgörsomDenisonum. Ac-
Betänkandetarbete och till dennadelegationensfor Slower rapport.counting ana-

Growth The Uni- siffrorna samtidigtutvecklinglyserar den visats i ovan,somted theStates in tillförlitlighet de olika hypo-ochgranskar statistikensdetsomBrookingsl970s,
fram till grundförts orsakerna Påstagnationen.1979. teser omsom
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de metodmässiga svårigheterna kommer delegationen inteav
försöka undersökningen avgränsadnågonin i veten-att pressa

fålla.skaplig skolbildning eller heller känner låstaInte vi oss av
de hypoteser redovisats tänker lägga pussel medVisom ovan.

finnsdet underlag med hjälp de olika metoder,ochsom av
förfogaroch datakällor vi över.ansatser

vill således bidrag till diskussionenDenna ettrapport omge
frågornahur produktiviteten skall den vill påmätas, ettge svar

har produktivitetsproblem allvarligt detSverige och hurettom
och vad kan det.åtär göraange man-

förstkapitlen skall emellertidDe två åtnärmaste ägnas att
för varförlägga grunden analysen. kapitel diskuterasl nästa

produktivitetstillväxt önskvärd, och kapitel rad4iär ges en
definitioner för fortsattaoch samband, nödvändiga deärsom
analysen.



ProduktivitetKAPITEL

välfärdoch

Detta kapitel beskriver relationen mellan produktivitet och väl-
färd. Kapitlet delar välfärden förkla-i olika komponenter ochupp

hur ökad produktivitet gör det möjligt öka det materiellaattrar
välståndet, korta arbetstiderna och ökad social trygghet.ge
Syftet visa varför det välfärdsperspektivär är väsentligtatt ettur
med produktivitet och tillväxt, och strävan efter ökad produk-att

därförtivitet är viktig uppgift.en

Välfärd, tillväxt och produktivitet3.1

Ökad välfärd.produktivitet viktig källa till ökad Godär en
produktivitet innebär de tillgängligaatt stortresurserna ger

Ökad medförautbyte. produktivitet kan produk-därmed ökad
dvs ekonomisk tillväxt. kan också innebäraDettion, att resurs-

för produktion minskar, vilket innebäråtgången given mins-en
fritid.slitage effekter ökarkat eller ökad Alla dessapå naturen

välfärd.olikapå vårsätt

Välfärdsbegreppetl

för ekonomis-Välfärd övergripande målet människornasdetär
för väl-ekonomiska politiken.liksom den Menka aktivitet -

för olikainnehållfärd subjektivt begrepp, varierarär ett vars
definition,enhetlig ochmänniskor. Det svårtär att enas om en

övergripandeallmänt,konstruera mått påsvårareän att ett
ekonominsvälfärden, hjälp skulle kunnamed mätamanvars

framsteg.politikensoch
definiera national-åtskilliga länder arbetepågår påI att en

omfattar vilka skaparförmögenhet, alla de möj-resursersom
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ligheter till konsumtion förmögenhetsbe-vid dettaIi mening.
tillgång till och miljö,ingår orörd produk-naturresursergrepp

tionskapitalet, tillgången varaktiga konsumtionsvaror,på
mänskligt kapital finansiella tillgångar ochnationenssamt
skulder utlandet. Utvecklingen denna national-gentemot av
förmögenhet kan tolkas välfärden formutvecklingen isom av

materiellt välstånd, faktorermed hänsyn tillocksåtagenav
god miljö och hälsa.som

finnsnärvarande denna nationalförmögen-För inte typ av
hetsredovisning uppgift framSverige. viktigDeti är att taen

detunderlag tillDelegationen har
erfarit nästaatt förMålet den ekonomiska politiken åstadkommaär att enlångtidsutredning bärkraftiglångsiktigt utveckling sådan tillväxt deten avkommer beröra -att

materiella välståndet förenlig med god miljö, hälsa ochfrågan. ärsom
balans omvärlden.gentemot

brist tydligaI sådan utveckling,på denmått på tvingasen
frånekonomiska politiken målformuleringar.utgå Ensnävare

sådan ekonomisk tillväxt, med vilket ökningär avses en av
bruttonationalprodukten, BNP.

Tillväxtmåttet3.1.2

Bruttonationalprodukten färdigavärdet allamäts som av varor
och produceras under dockDettjänster år. ingetärettsom
fullständigt lands ekonomiska verksamhet.mått på BNPett
exkluderar hemarbete, samtidigt of-verksamheten denisom
fentliga sektorn värderas med hjälp godtyckliga tumregler.av

heller inkluderas miljöpåverkan effekterInte eller inkomst-på
fördelning2Miljöräkenskaps

utredningen SOU bruttonationalproduktenDet branågot måttgör inteatt är371991 har dock det materiella välståndet.påföreslagitnyligen att
begränsningar finnsTrots BNP-måttets samband mellannationalräkenska- ett

kompletteras och materiell standard.BNP Ekonomisk tillväxt innebärperna detattochmed natur- reala värdet de och finns tillgängliga ökar.tjänsterav varor sommiljöräkenskaper, så
den ekonomiska tillväxten befolkningstill-Om snabbarede bättre beaktar är änatt

miljöeffekter den flerBNP kommerså ochav capita stiger,växten, att per varorekonomiska tillväx- tillgängliga för medborgarna. Däremottjänster att sägervaraSyftet är attten.
BNP-utvecklingen hur dessa ochingentingfram tjänstermiljöjus- om varoren

terad nationalpro- fördelas.
dukt. Ekonomisk tillväxt ökning kanBNP capita motav per- -

denna bakgrund förutsättning för kunna målnåattses som en
höjda reallöner förbättrad offentligoch God till-service.som

förminskar också risken fördelningsstrider.uppslitandeväxt
Erfarenheter tider med nolltillväxt hur detsvårtvisar är attav
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för oförändradomfördelningaråstadkomma inom ramen en
omfördelningblirsådanproduktion. I varjesituation etten

slåss medocholikanollsummespel, där organisationergrupper
infla-lättproduktionsresultatet. Följden blirvarandra enom

och ekonomisk till-konsekvensersocialationsspiral med svåra
bakagång.

produktivitetsdelegationenbakgrunddennaMot attanser
viktigtfortsättningen börtillväxtekonomisk i ettäven vara
ekono-Skäletpolitikenför ekonomiska Sverige.mål den i är att

materiell standard ochökadmöjligheter tillmisk tillväxt ger
för offentligadeför hög ambitionsnivåskapar utrymme en

tillväxtenunderstryka,vill dock gångVi atttjänsterna. än en
får medåstadkommassjälvändamål. Dennågot meto-inte är

därför viktigtmiljön och hälsan.hotar Detder, är attsom
möjligt.resurssnåltskertillväxten så som

välståndochProduktivitet3.1.3

till ståndkan komma tvåekonomiska tillväxten påDen sätt
produktionsfaktorerna arbe-ökadeAntingen insatser avgenom

det villochkapital visäga att ut-naturresurser;te, genom
fleranvänderarbetar ellerråvarutillgångar,nyttjar mernya

redandeverktyg. Ellermaskiner och att somresursergenom
demeffektivt utbytetfinns används såpå sätt, attett avmer

arbetadtillverkardet villökar; visäga att mer pergenom
hektar, producerarskördarna odladökartimme, mer perper

använd maskin, etc.
förbrukas, detförstnämnda innebärDet att resursermer

framgårvadproduktiviten ökas. Avandra sagtsatt ovansom
förekonomisk tillväxt, medhållbarlångsiktigt utrymmeatt en

bör grundasresurssnål produktion,fritid och god miljö med på
ständigt ökadeförbättringar produktiviteten, änsnarareav

resursinsatser.
drivit framproduktivitetsutvecklingenhög gradDet iär som

materiella standarden och andra industri-höjda Sverigeden i
som kommer redovisasländer. studierMånga iatt senare

denbetänkande] det lång sikttyder renadetta påpå äratt
effekternaräknat bortproduktivitetsökningen när avman-

enskiltdenoch kapitalinsatserökade arbets- varit mestsom--
betydelsefulla faktorn för utvecklingen ochBNP capita,perav

betydelse.dessutom tiden ökatden sinöveratt
och ned medProduktiviteten kan kort siktpå svänga upp
produktivite-kortsiktigakonjunkturen. De svängningarna av
för välfärds-ofta uppmärksamhet. Avgörandestorten ges
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Sveriges BNP-utveckling sedan sekelskiftet
Miljarder kr, års priser1975
400

300
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KällaNationalräkenskapema.

emellertid hur genomsnittliga produktivi-utvecklingen denär
längre perioder. de långsiktigatetsökningen Detöver ärutser

effekterna ackumulerade produktivitetsstegring-många årsav
omfattan-effektervälstånd. Sådana kan bli mycketar som ger

de.
tydligt historiskt perspektiv.Detta Deti ett senastesyns

långt standardsteg-seklets tillväxt har givit störreensamt en
föregående finns pålitli-hela det årtusendets. Det ingaring än

för olika uppskatt-produktivitetsmått äldre historia, menga
ökade medtyder EuropaBNPpå capita iningar iatt per

medeltiden. Mänsklighe-under0,1 årgenomsnitt procent per
standardnivåflertal och orörliglevde lågpå3 översikt nästanFör tens enen

källmaterialöver vad hänt sedan den industri-skall kontrasteras medDetom somforntida produktivi- produktions-ella revolutionen. Under de 150 harårensenastetetsutveckling, se förändringar.metoderna västvärlden dramatiskagenomgåttikapitel Baumol2 i
mf.l Productivity dramatiskResultatet har blivit historiens ljus ökningien avand American Lea- arbetsproduktiviteten. Vägarbetare med traktor ochEn ensamThedership Long

arbetare med spade,schaktmaskin bryter dag 100i väg änMIT PressView, mer
1989. sekelskiftet. 20-dubblingoch skottkärra gjorde vid Enspett av

skiftantalet borrade har åstadkommits deimeter gruvornaper
fickkalkylator helstdecennierna. Med kansenaste vem somen

utföra skulledag beräkningar, tidigarepå någrai minuter som
forskningsinstitutionsysselsatt hel matematisk månader.ien
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materiellaEffekterna denmångfaldigas.Exemplen kan på
fatt rådfler harAllt människorhar blivitstandarden enorma.

allnförbehållet deskaffa tidigaresådant mestsigatt varsom
folketsvenskadetdetvälbeställda. BNP-nivåDen togsom

tolvfaldigats under dethartusentals uppnåår änatt mer
från Eiropasomvandlatsharseklet. Sverige ettsenaste av

Ökningenrikaste.världensfattigaste länder till ett pro-evav
kortamöjligtsamtidigt dethar anetsti-duktiviteten gjort att

fritiden.och ökaderna

välståndProduktivitet ger
siffrorfrämst medhar arbetautredningstextEn torraattsom

materiellt välståndfånga vidden dethar uppsving isvårt att av
för belysaegentligen till denord bordeAndra attägt rum.som

det handlarrevolution om.

betydelseTillväxttaktens

BNP index

l

20110zoloszdoo13951990

påbetyderskillnader i tillväxtårligasmå,mycket ävenvisar hurDiagrammet
deår undermed 2skulle växa procentAntag BNPsikt.längre att per

fåstället 3ivälja mellan procentsfinge attåren. Antagkommande 20 att
på 10engángslyllfåoch dessutombehålla de ettfå 2 procentenellertillväxt att

procent.
vsarMen diagrammet attsannolikt välja de 10 procenten.Många skulle extra

inte ännågon fördel. Det tarperspektivet ärmycket kortadetta i det merbara
slutetkapp. Vidhar växt itillväxtalternativet3-procentigadetår innan avsju

förstället 2i etttillväxt 3endaden procentens extraZO-årsperioden ger
Förnivålyft. varjeså de 10gånger procentensBNP-påslag är storttre somsom

snabbare.avståndet alltväxerår därefter
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Sverigesden majoritetenpåminnaLåt storaatt avomoss
lyftetdet1800-taletbefolkning vid innan storamitten avav -

ochkyla,mörker,levdeskedde smutsproduktiviteten i-
avhandling in-Gårdlund skriver i sinfattigdom. Torsten om

förskräc-nöd, denohöljdadengenombrottdustrialismens om
Sverigefl800-taletskännetecknadetrångboddhetkande som4Gårdlund ln-

fångarMobergdustrialismens ochFogelströmförfattareSkönlitterärasam- somTiden 1942.hälle, folklagren klarare.bredaför devillkoren än
undersökte1890-taletbörjanafGustaf Geijerstam iNär av

60fann hanStockholmlevnadsvillkorarbetarnas i att pro-ca
[medlägenheterboddearbetarfamiljerna i ett rumomcent av

fyrabodde det varjeikök;eller genomsnitti personerutan
befolkningen imindre 10bordagI procentän enrums-avrum.

Reallö-regelstandardenochlägenheter iär ett person.rum per
bättre,medförtvilket bl.a viåttadubblats, äterhar attnerna

mer.5rådoch harbättreklär att5 resatill dettaKällor ossav-
ochreallönerhöjdatillGård-bl.a baraharsnitt Tillväxtenär använtsinte

Svenskochlund sta- ochreformersocialatillocksåbostäder, ut-förbättrade utanårsbok.tistisk Vidutbildningen.exempel mit-Ettoffentligbyggd ärservice.
ungdo-enstakabaradet1800-talet någon procent avten varav

börjardagfolkskolan;eftervidare istuderakundemarna som
grundskola.avslutadeftergymnasieskolanitionio av

flerdetdelsberor påDet ärhar kortats.Arbetstiderna att nu
ökat;produktivitetenockså påförvärvsarbetar, attmensom

möjlighe-arbetadproduktionen timme öppnasväxer,när per
Arbets-standard.ändå ökafärre sinarbeta timmaratt menten
dagen,ofta 121800-talet timmarvidtiden mitten omavvar

denhardagindustriarbetare. Iförveckan,dagar genom-isex
arbetardeminkluderararbetsveckan,snittliga sommanom

normala årsar-Industriarbetarenstillsjunkit 28deltid, timmar.
till 1.8501860 ihalveratszfrån år3.700betstid har timmar

dag.°faktiskaDen ar-
ochsjukvårdenkraftig utbyggnadbetstidsförkortning- medTillsammans enaven

har dock inte medförtva-en har dettateknikenmedicinska attdenförbättring avefter-likarit stor, medellivslängdenbl.aavspeglasförbättrats. Det ifolkhälsan attantalet rastersom Späd-dag.till1800-talet 77 årminskat. isamtidigt vidfrån 42ökat år mitten av
En0,6dendå 15barnsdödligheten procent.ärprocent; nuvar

obotliga, kanfarliga ellertidigaresjukdomar,radlång varsom
botas.nu

trygghetSocial
Medökat.välståndetmaterielladetbaraDet inte somär

ocksåharhälsanförbättradeoch denproduktivitetstillväxten
mångavilket givitsocial trygghet, sinvidgad iföljt turen

3 11-1129
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människor ökad självständighet. Eller, folkpensionärensom
förklaradeLundgren förHugo UlvenstamLars boken blevSåi

liv, han berättade vad bättre folk-bostädermitt ochnär om
betyttpension

skaEn det bara det förinte materiella, det psyketsäga äratt är
också. förOm det blir långrandigt kan morfarinte berättajag om

försökteoch hur di och di hade ingetmormor, attspara, men spara
och hur dödligt räddautåv, di liggaoch kommunen till last. Jagvar

känner helt säkerhet far ochochminänen annan mormor mor
förkände, där låg det och gnagde hos dem och dag hur ska vinatt

klara det blir sjuka, hur ska klara âlderdomen, harvinär vi vi
teräckligt begravningente

Citatet belyser de sannolikt tjänade utveck-påatt mestsom
lingen efter industrialiseringen fattiga.de Det derasvar var
standard höjdes lyftade kunde densigmestsom ur rena-
nöden. Såväl förmögenhetsklyftornainkomst- minskadesom
kraftigt fram 1970-talet.7till7Roland Spånt

svenskaDen Ävenin- del tyder skillnaderna sedan desspå ökatattom enkomstfördelningens och fortfarande finnsnågot det påtagliga skillna-igen, även omutveckling, Uppsa-
der levnadsvillkor, fattigdomenden absoluta Sverige dagi1976, och Den iär i

förmögen-svenska praktiskt utplånad.tagethetsfördelningens Det vilken utsträckning detsvårt produkti-är iavgöraatt ärutveckling, SOU
Ökningenvitetstillväxten orsakati sig1979 utjämningen.som av

produktiviteten framställa flerdet möjligt flerochgör att
tidigare förbehållna Välbeställt flertal, tillvarit ettvaror, som

blir föröverkomliga fler. dettaallt baraMenpriser i sigsom ger
förutsättningarna för Utfalletminskade klyftor. och graden av

beror fördelningspolitikockså hög grad denutjämning påi som
bedrivs skatter, transfereringar offentligoch verksamhet,via

utbildningssystemet. spelarVidare lönepolitikeninte minst i
förhandlingssystemetoch viktig roll, liksom de fackligaen or-

styrka.ganisationernas
Produktivitetsstegringen kan dock indirekt stimulansge en

och medåt ambitiös fördelningspolitikutjämning, i att en
underlättas den totala kakan Ett utbild-exempelnär växer. är

ökad produktivitet bygga flerningen; skolan,att utger resurser
får utbildning, vilket möjlighet till inkomstfördel-jämnareger

och samtidigt förbättradestimulerar denning, utbildningen till
ytterligare tillväxt produktiviteten. Mot den bakgrunden ärav
det sannolikt produktivitetstillväxten under periodenatt

faktor1870-1970 ha bakom den inkomstför-varit jämnareen
delningen Sverige. Huruvida snabb produktivitetsökningi en
kan verka framtidenutjämnande dock uttalai svårtäven är att

det beror hur den åstadkommes.sig påom;
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tillväxtenKritiken3.2 mot

framför alltharutvecklingen. Definns också iDet minusposter
för ökavaltsproduktionsteknikdenmed attgöra att somatt

ochutslagningfört mediblandproduktivitetoch sigtillväxt
efter fortsatt ökadifrågasättsIblandmiljöskador. strävan pro-

högredan såSverige nåttmedduktivitet vi iargumentet att en
produktivitetshöjningfortsattstandard intemateriell att en

tillväx-däremotmateriellaskulle så vinster attstora menge -
omfattan-blimiljöförstöring kanform bl.kostnader itens a.av

de.

kostnadersocialaTillväxtens3.2.1

detutvecklingentekniskahar denarbetsmiljön,gällerdetNär
farliga arbetenochantaletinneburitseklet tungaattsenaste

underkraftigt förbättratsarbetsmiljönTotalt harminskat. sett
bl.adrivitsarbetstempotdockSamtidigt har1900-talet. upp,

arbetsprocessen mångauppsplittringföljd den iavavensom
Taylorismensochbandetlöpandedetdelmomentsmå3 för somJ Ett system ar-

med-harutvecklingindustrin.delar Dennabetsorganisation, förde med sig i av
efteruppkallat F W varförenformiga arbetsmoment, mångaochflerfört repetitivavilketTaylor, enligt kanrörelser,kännetecknasdagarbeten i monotona somavde-arbetsprocessen

slag.olikabe- förslitningsskadormedföralas i sinaupp av
ståndsdelar i ett efteruppfattningendendockDelegationen strävanattär avcentraliserathårt vänd-medföraframtiden kommerökad produktivitet i att enkontrolleratoch sy- kapitelframgå ikommervidare bättre.Se till det Somi attningstem. senareav- av

arbetsor-snitten utvecklingensocialaom ochtekniskadenbetänkande, hardettakapitelganisation i sammanhangproduktivitetökad mångalångt, isånått attoch9 14. nu
minskadarbetsmiljö,med bättrehandhandbör kunna i

såledesförslitande arbeten. Härmindre viochutslagning ser
sikt.längrereell påmotsättningnågoninte

utvecklingen.regionalakonflikt gäller denallvarligareEn
omflytt-regionalatilllettalltidharutvecklingentekniskaDen

fötts ochharproduktion.och Nyabefolkning orterningar av -
resultatetKiruna,Typexempeldött. attärtätortenär avsom

dengjordeplötsligt1800-taletslutettekniska iinnovationer av
decenniernaUnder dedär lönsam.malmkroppen senastestora

stordriftsfördelar,efteremellertid utnyttjahar strävan att
varand-produktionolikafördelen lägga närai typerattsamt av
riskerarlandetdelarmarknadernaoch vissagjort attnära avra

överhettade.blirandraavfolkas, medanatt
strukturomvand-ochkaraktärutvecklingenstekniskaDen

därefter tillochindustri tjänstepro-från tilllingen jordbruk
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förtduktion har med stark tendens till urbanisering,sig en
effektermed åtskilliga Visserligen harnegativa.som ser som

det materiella välståndet ökat, omflyttningarna har ocksåmen
fört med rotlöshet och känsla fleraalienationsig ien av avseen-
den. Bedömningarna de följdernavidare dennaav av process
har starktgått pekar demånga möjligheteri på tillsär; ett
rikare kulturellt liv stadslivet för med andra pekarsig, påsom

omfattandede sociala problem fram storstads-i vissaväxtsom
miljöer. Klart emellertid, flera de föråtgärder ökadär att av
produktivitet fråga,kan komma riskerar kommai iattsom
konflikt med önskan regional utveckling landet.jämnom en av

Delegationen medveten konflikten, framhållavillär om men
följande bakgrundMot såväl tekniken människorsattav som
levnadsvanor och behov förändras,löpande det varkenär rea-
listiskt eller önskvärt mål dagenssätta regiona-att attsom upp

struktur skall bevaras. Målet bör, delegationen,menar sana-
förutsättningarskapa för human och socialtattrare vara en

ansvarsfull omställningspolitik, underlättar tillanpassningsom
förutsättningar.nya

3.2.2 Tillväxten och miljön
problemtredjeEtt de miljöeffekter ekonomisknegativaär som

förorsaka.tillväxt kan riktigtDet del den hittillsva-är att en av
rande tekniska utvecklingen och ofta förttillväxtpåsatsningen
med miljöskador. fortsattEn tillväxt densig lång-ärartenav
siktigt ohållbar. Delegationens uppfattning emellertidär att
det finnasbehöver någon mellaninte ökadmotsättning pro-
duktivitet och god miljö. ofta förbättradTvärtom produkti-är

teknisk utveckling ochvitet resurssnål produktiongenom en9Litteraturen om förutsättning för förbättra miljönattsambanden mellan
Om den ekonomiska tillväxten åstadkommes hjälpmedtillväxt och miljö är av

vill det-Vi i resursslösande och nedsmutsande teknik, ochenorm. det till-om somsammanhangta verkas skadar miljön [tex för produktionen eller avfalletattbara peka på två in-
innehåller kemikalier brytasvåra ned, kommerternationella ärvoly- attsom

Environment tillväxten uppenbarligen tillmer god miljö.i Om denmotsats enand Economics; ekonomiska tillväxten däremot meduppnås modernare teknik,ochOECD 1985,
förbrukarellerinte lika mycket råmaterial,smutsarden Brundt- som ners.

landrapporten Our och det produceras och förbruk-är tjänsterom som varor varsCommon Future, sliter miljönpå då behöverning inte tillväxteninte varaden -1987, samt skadlig. såledesDet den ekonomiska tillväxteninteär i sigsvenska Miljöprob- som
framtiden,lemen effekternai miljön, hurpå den åstadkommesavgör och vadutan

tillbilaga 25 Lång- den används till.tidsutredningen
Det den bakgrunden fördelarnaär med ökadmot1990. man ser
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fått bättredetHar attgenom
fått detharde andra sämre,arterna

grönskandärtillochandrade arterna
jorden,luften,därtillskogen,och vattnet,
frågasjälv, då kan sigmannaturen

fått bättre.detsjälvavilketpå visätt
heller någonverkarDet inte vara

förkrossande majoritet ens av
livet,medfolkhemstrivsvår art somegen

det.defast justmånga görsäger att
Åtta piller.svenskar ätertioav

hantverksvärde.harflestas jobb sittmistDe
hushållflestaDe person.rymmer en

medrycktsMiljoner har rötterna,upp
dag.pendlar varjetimvisoch många
grannarkännerHur många sina närmsta

föräldrar.frånskildaharbarntredjeVart
liv, drygt tvåsvenskarfyra sittDrygt tar
flerochvägtrafiken livettar av

dag.varendaskiljerhundra sigän
PalmGöran

vintersagaEnSverigeur

Ökad ökakanproduktivitet uppnåsproduktivitet. attgenom
ocksåoförändradvidproduktionen resursinsats, genommen

produktionsvo-förresursförbrukningenminska givenatt en
hus-därför bättreinnebärakanFörbättrad produktivitetlym.

medmindre slöserioch energi.medhållning naturresurser
fallsjälvocksåkanekonomiska tillväxten i vissai sigDen

dendenämligenmiljö,bättretillbidra gerresurseromen
förkollektivtrafik, anläggningaranvänds till investeringar it.ex

Även sådanmiljövänligaochavloppsrening värmepannor. pro-
Ökad produktio-produktivitetmed BNPl iräknasduktion iju

särskilt viktig.naturligtvismiljövarorsådana ärnen av
produk-miljövänligsådanriktningvridsTillväxt i motsom

tillväxtenekonomiskadenför miljön. Ombrasåledestion är
bytabetydligtskulle det bli svårarestoppades, utdäremot att

miljövänligare.dem medochgamla anläggningar ersätta nya,
ellerproduktionsnivånmateriellatotaladenOm stagnerar

miljöinvesteringarnanödvändigaför desänks, måste utrymme
densåvälkraftig nedskärning privataskapas somavgenom en

skar-skapariskeraskulleoffentliga Detkonsumtionen.den att
förutsätt-försämrafördelningskonflikter och därigenompa

miljöpolitik.långsiktigdrivaningarna att en
förbättrad miljöuppfattning gårDelegationens attär att en

produktivitetökadochutvecklingtekniskmed hjälpuppnå av
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kraftiga inskränkningar den materiella standarden el-utan av
omfattandeler regleringar. kräverDet dock införandetatt av

produktivitetshöjande miljöförbättrandeoch teknik stimuleras
med hjälp ekonomiska styrmedel, vilka det lönsamt ochgörav
lockande förbättra miljön. I synnerhet gäller såda-att sättaatt

ochpå miljöeffekternapriser produk-tjänster attna varor av
och konsumtion naturligention inkluderas företagens ochi

hushållens dagliga, löpande beslut.

Tillväxt,3.2.3 sysselsättning och
konkurrenskraft
Ibland hävdas ökad produktivitet riskerar medföraatt att ar-
betslöshet. arbetskraftArgumentet medär ersättsatt om ma-
skiner datorer skulle människor bli överflö-såsom många- -

förloradiga och jobb.sina
farhåga efter framförtsDetta tid har ändaär en som annan

sedan den förstaindustriella revolutionens dagar, då ludditer-
England slog förna sönder maskiner rädda jobben.i Detatt

gäller emellertid skilja olika analysen.på I detnivåer iatt
företagetenskilda förvissokan teknik minska behovetny av

arbetskraft, då människor maskiner. samhälletMen iersätts av
finnshelhet på.°mängd arbete dela° inte givenEn översikt attöver som en

debatten tek- utförstotala mängd arbeteDen samhälleom i ett avgörssomnisk utveckling och efterfrågandels produktiviteten, den samladedelsav av somarbetslöshet, med
efterfråganriktas svenska och behöverDentjänster.särskild inriktning mot varor

datoriseringenspå förminska, bara arbete mekaniseras. Tvärtom kan deninte atteffekter, Lenaiges efterfråganöka. produktiviteten skapasNär ökar, andrapånySchröder och Kjell
ställen ekonomin. Skälet arbete medtill maskineriSehlstedt Vad ersättsatt

händer med jobben det lönsamt. Antingen denna produktivi-är äratt tasdatateknikOm och företaget, form högre löner till detetsvinst i kvarvaran-iut avsysselsättning, Ra-
de anställda eller till högre för aktieägarna. Alternativtbén Sjögren vinster1984.
sänks företagens produkter, vilketpå konsumen-priset gör att

realinkomster ökar. fallenbåda efterfrågan,l skapasternas ny
skapar arbetstillfällen. Sammai sin skertursom nya process

då produktiviteten ökar offentligaden sektorn. Dåäven i
förskapas nyanställningar denantingen inom givnautrymme

finansiella eller för skattesänkningar, vilka ökar med-ramen
köpkraft efterborgarnas skatt och därigenom totalaökar den

efterfrågan.
långtifrånProcessen enkel. kan arbetslöshetorsakaDenär

under omställningsperioden, vilket kan kräva politiska insatser
för underlätta omställningen. finns emellertidDet ingenatt
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längre siktökad produktivitet påanledning i sigattatt tro
sysselsättningen.skulle minska

till denoch hänsynbreddar analysen internatio-Om tarman
lång-själva verketkan detnella konkurrensen, i tvärtomvara

konkurrenskraftförändrar landetsproduktivitetstillväxtsam
problem.ekonomiska Dettaskapariskerarpå ärsätt attett som

föri ochmed denslå tilltill kanskäl sigvi inteattett rooss
dag.höga] produktivitetsnivå Sverige uppnått i

för landförsämring produktivitetenrelativEn ett somav
konkurrensfördelar ändrardesshögredan nivå,nått gör atten

höga produk-konkurrera medkunde detkaraktär. Tidigare sin
reallöner.relativt högamöjligtvilket gjorde dettivitet, att ta ut

förhållande tillförsämrasproduktivitetenmedtaktI iatt
stället börja konkur-exportsektorer,andra länders måste iman

ochproduktivarbetskraft mindrerelativtmed ärsettsomrera
balansden klaradärför möjligtbilligare. Det ivägenär att

full sysselsättningbådesiktekonomin, på nåi meningen att
då skeutrikeshandeln. detMenoch balans måstei attgenom

fåromvärlden. Nationenökar långsammarereallönerna iän
kon-produktivitetsutvecklingförbetala sin attgenomsvaga

arbetskraft, tillden ska lockamed billigkurrera sig investe-när
världsmarknaden.och konkurrera påringar

omvärlden,försämringrelativinnebärDetta gentemoten
hög lev-förenlig med tämligenföroch kansigi envarasom

emel-konkurrensvillkoren kanförändradenadsstandard. De
fråga.förmedföra kostnaderdirektalertid också nationen i

påverkas ekonominsfördelar ändras,komparativalandetsNär
fram, tillbaka.medan andrastruktur. gårVissa gårnäringar

och omställ-föra betydandemedbrukarDetta anpassnings-sig
ofta omflyttningen till detpraktiken skerningskostnader. I nya

framvilket tvingarutslagning,konkurrensmönstret engenom
kostnadsstrukturen.anpassning av

Även för omställnings-produktivitetstillväxt medsnabb sig
flyttas från företag slås till såda-kostnader, då utsomresurser

medföraiblandkanbättre.klarar Denna anpassningsigna som
skillnadenpåfrestningar arbetsmarknaden. Menbetydande på

produktivi-till arbeten med högreomflyttningen då skerär att
för snabbtmedför skerDet inomanpassningenatttet. ramen

förbättradförvilketväxande realinkomster, ut-utrymmeger
och andrasocialt skyddsnätbildning, insatsergottett som

kostnaderna.mildrar



Produktivitet72 välfärdoch

90-talets3.3 krav
Diskussionen hittills har allmän och långsiktig. Delegatio-varit

uppfattning framgått, de långsiktiga fördelar-är, attnens som
med ökad produktivitet de eventuella nackde-är större änna

larna. finns emellertidDet också kortsiktiga krav på attmer
öka produktiviteten den svenska ekonomin under 90-talet.i

hängerDessa med dagens ekonomiska läge och stabili-samman
seringspolitikens problem. Delegationen kommer återkom-att

till dem analysen del betänkandet, vill redani ima av men
stryka under deras vikt.nu

deUnder har20 de nominellaåren lönekostnads-senaste
med bred marginal produktivitetstill-stegringarna överstigit

Under delen 1980-talet uppgick löneökning-växten. senare av
till 10 årligen medan dennärmare procent uppmättaarna -

produktivitetsökningen uppgick till l 2 året. Närå procent om
lönestegringarna kraftigt överskrider produktivitetsökning-så

inflationendrivs och konkurrenskraften försämras.en, upp
följdDelvis detta fåtthar betydandeSverige under-som en av

skott affärerna med omvärlden och djupnande industrielli en
kris, med snabbt stigande arbetslöshet. tillFör dessarättaatt
obalanser krävs såväl lägre kostnadsstegringstakten som en
snabbare ökning produktiviteten.av

finns omfattandeVidare förbättradkrav offentligpå service.
gäller behovetDet bättre skola; det gäller växande behovav en

sjukvården samband med befolkningen blir allt äldreinom i att
och vårdkrävande; det gäller byggakraven bortpå attmer
köerna barnomsorgen; Om dessa krav skall kunna tillgo-i etc.

fördoses eller skattekvotsänkt krävsinom givenramen en - -
kraftig förbättring produktiviteten. fortsatt långsamEnen av

produktivitetsstegring den svenska ekonomin kommer prak-i i
tiken det omöjligt bevara offentlig sektorgöraatt att storen
med höga ambitioner vad gäller kvalitet och välfärd. Denna

förstärksslutsats dagens och den rådan-pensionssystemattav
demografiskade utvecklingen kräver årlig ekonomiski sig en

tillväxt för2på åtagandena tillminst pensionärer-procent, att
infrias.skall kunnana

Samtidigt kraven reallöneökningar offentligochpåsom ser-
vill arbeta kortare tid.många Om dessa skallvice kravär stora,

förverkligaskunna samtidigt tillavsätts exportsom resurser-
för framtidenoch uppenbarligeninvesteringar måste pro--

duktiviteten den svenska ekonomin ökas kraftigtmycketi
under 1990-talet.

Delegationen vill inskärpa denna slutsats gälleratt oavsett
vad Sveriges internationella ställning eller böratt ärman anser
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liggervälståndverkliga hotet Sveriges iDet mot mera envara.
hittillsva-denproduktivitetsstagnationhotfull framtida iän

trenden. Omfinns tid bryta såutvecklingen; interande än att
allvarligahamnaemellertid Sverige iriskerarsker, attsnart

svårigheter.ekonomiska

Slutsats3.4
Dele-välståndet.materiellaför detbasenproduktivitetHög är

för ökadarbetaslutsatsviktigdet attärgationen att enmenar
materiellför höjdSverige. Detproduktivitet i utrymmeger
minskarochoffentligförbättradinklusive service,standard,

Ökad produktivitetkonflikter.fördelningspolitiskaförrisken
konkur-internationelladenför bevaranödvändigockså attär

industrination.ledandeställningrenskraften och Sveriges som
siktkortomöjligen påemellertidUppgiften kan attvara

efter ökadtill Attproduktiviteten pris.varje strävamaximera
förslagallamedliktydigtproduktivitet inte accepteraattär

målkonflikter. Vissafinnsproduktiviteten. Detkan ökasom
påkanåtgärderproduktivitetshöjande åtminstoneformer av -

mål.politiskaellersocialaandrastridasiktkort mot-
blottläggaochbeskrivauppgiftDelegationen sin attser som

detuppgift dem;lösamålkonflikter. vårDetsådana inte attär
helhetspro-politisktsammanhängandeformasöka ettattvore

Delegationensuppdrag.utanförlångtligger vårtvilketgram,
förkrävsvilkauppgift diskutera insatser attprimära är att som

kom-kandessapunktervilkaochproduktiviteten påöka ange
nödvändigafår deAndramål.konflikt med andra göraima

emellertidkapitelframgått dettaSomavvägningarna. anserav
produkti-godmålethela nådetdelegationen på attattstora en
miljömäs-sociala ochställdaförenligt med högtvitetstillväxt är

ambitioner.siga



VadKAPITEL

produk-är

tivitet

I detta kapitel diskuteras produktivitetsbegreppet. Här definieras
produktivitet och effektivitet. Olika produktivitetsmåtttyper av
behandlas. Vi redovisar när de olika begreppen definitioner-och

bör svårigheteranvändas. Därefter diskuteras dena som upp-
står när produktiviteten skall Syftetmätas. med kapitlet är att
lägga fast de olika begrepp och verktyg krävs försom en
empirisk analys den svenska produktivitetsutvecklingen.av

Produktivitet effektivitet4.1 och
Begreppet produktivitet oftaanvänds med begrep-synonymt

Ökadeffektivitet. produktivitet innebär då helt enkeltpet att
kan producera eller bättrepåtjänst isätt,ettman en en vara

kvantitet eller med högre kvalitet.större
Produktivitet denna allmänna fårvadi mening utman av-

kan beskrivas mycket vittomfattande orda-insatta iresurser -
lag. blir vadDet människan kan åstadkomma med material,
kapital och teknologi

Produktivitet framför allt personlig inställning. Detär ären en
framsteg,inställning till söker förbättringständig detsom en av
Det övertygelse kan bättreexisterar. dagär vi iatt presterasom en

och kanigår bättre dag.i vi i Detän iatt ännu änpresteramorgon
förbättraviljan nuläget hänsyn till hur bra det egentli-är att utan

den ständigaDet mänskligt och ekono-är. är anpassningengen av
förändrademiskt liv till förhållanden. denDet ständiga tillämp-är

och metoder. tilltronDet tillningen människansteorier ärav nya
förbättramöjligheter villkor.frånDeklaration sinaatt

European Produc-
Agency, Rom-tivity

fortsättningenNär denna mycketvi i åtkonferensen ägnar1958. rapportav oss
siffror,teknik fåroch detta således skymma sikten Pro-inte
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skaparkraft.arbete och Attmänskligthandlarduktivitet om
därför arbetadelseffektivitetenochproduktivitetenöka är att

mänskligadenför tillochdelshårt, taatt utrymme varage
drivkraftochmänniskors viljaskaparkraften attutnyttjaatt-

samhället.allabättre liv nivåerskapa på iett -
emellertideffektivitet behöverochproduktivitetBåde ges

kvanti-möjligtskall bliinnebörd, det göraprecis attommeren
produktivitetsutvecklingen. Isvenskadenstudiertativa av

definierasdärför påbegreppenkommerbetänkandedetta att
ändamålsenligtoperationellt och sätt.ett mer

Effektivitet4.1.1

nationalekonomisk litteraturanvändseffektivitetBegreppet i
sättpå två2 utförligareJ En

teknisk dis-och mer
produk-kussion om mellaneffektivitet relationenfallet betecknardetOI enaeffek-ochtivitets- resultatetsamhällsekonomiskaoch detresursinsatsentivitetsbegreppen, av pro-

finns Hjal- produk-Lennart barasistnämndai Med detduktionen. inte attmenas
uppsatsmarssons ochdessocksåskallvolym artatttionens utanstorvaraochTeorier meto- Effektivitetönskar.medborgarnadeninriktning ärforskningder somi om

och måluppfyllelse. Godproduktivitet gradenandra 0rdhandlar med avomeffektivitet med til- fördela dem såallokeraeffektivitet rätt; attär att resursernalämpningar på pro- ochproducerar denkostnadtill lägsta typduktionen att varoravtjäns- manav
ter, och behöver.i vill ha Dennamänniskorexpertrapport typtjänster avsom

allokeringsef-kallafortsättningeneffektivitet kommer vi i att

effektivitetochmellan produktivitetRelationen

PRODUKTION
input Output

Produktions-
Prestationerreurser

personal mm

MåluppfyllelseProduktivitet
Resultat
--.loose

j4F;ALEffektivitet. . å Må
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effektivfektivitet. resursallokering krävs,För speci-en mer
fikt, arbetskraft, fördeladekapital och andra såäratt resurser
mellan olika arbetsområden värdet den produktionsök-att av

uppkommer då ökar med enhetning resursinsatsen ärsom en
alladen sektorer.isamma

definiera effektivitetandra tekniskt ochDet sättet äratt0 mer
används nationalekonomisk där beskriverdet deni teori,

definierartekniska produktionsprocess. effek-Detnivån i en
förproduktionen.tivitet i används då betecknaBegreppet att

avståndet mellan produktionsenhet och den bästa tilläm-en
teknikfronten.pade teknologin; den ligger Genompåsom

effektiviteten förberäkning enheterna sektor erhållesiav en
förpotentialen produktivitetsökning sektorn.mått på i

Huvuddelen analysen och diskussionen detta betänkandeiav
föras allokeringseffektivitet.kommer be-Näriatt termer av

effektivitet används bestämningnärmare ärgreppet utan
således allokeringseffektivitetdet som avses.

Relationen effektivitet-produktivitet4.1.2

Begreppet produktivitet frånhärstammar franska fysiokra-de
1700-talet. definieradespå Då det produktionsför-terna som

förNu används det kvantifieramåga. sambandet mellanatt
och produktionsresultat.resursinsats

PRODUKTIVITETPRODUKTIONSRESULTATRESURSINSATS

finns fleraDet slags produktivitetsmått, beroende tillpå
vilken eller vilka produktionsresultatet relateras.resursinsatser

diskuterasDessa mått 4.2.i avsnittnärmare
Påtagliga beröringspunkter finns mellan produktivitet och

effektivitet. Båda förhållanderesultat till Skillna-irör insats.
den produktivitetsbegreppet ofta fokuseratär påatt är snävt
produktionsinsats och effektivitetsbegrep-medanprestation,

graden måluppfyllelse och därmed också hänsynrörpet tarav
Äventill sakerrätt produceras. produktivitet kan dockom

användas vidarenågot det tekniska och volym-i mening änen
nämligen värdet förhållandeproduktionen tillmässiga, isom av

Volymen då värderad marknadspriser,insatserna. viaantas
avspeglar eller förvärde konsumenten.tjänstenssom varans

Samtidigt produktivitet effektivitetoch hängersom sam-
kan således effektivitetsbegreppethävda ärattman, man
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detdenproduktivitetsbegreppet meningenöverordnat i att
produktio-värdetsamhällsekonomiskatill dethänsyn avtar

produktivteller såproducera tjänstAtt somen varanen.
förochkostnader,och låga imed liten resursåtgångmöjligt, är

producerasmeningsfullt detföga ärviktigt,sig somommen
fråga ellervill habetydelsen ifel saker attingeni att varan

detSamtidigtresultat.oönskadeden ärproduktionen gerav
möjligtresurssnåltproducera såviktigtnaturligtvis omatt som

måluppfyllelsen.ökardetdetproducerardet rättaärman -
ochproduktivitetmellansambandetaspektviktig påEn

resursallo-effektivitetförbättrad isåledeseffektivitet är att en
resursallokeringenOmproduktiviteten.ökarnormaltkeringen

samhällsekonomiskadeneffektiv, attinte av-är genomex.
sektorlägre iarbetsinsats i änkastningen är enextra enenav

produktionsvolymproduktivitetenkan mätt somannan, -
förbättrasekonominhelaproduktionsvärde ieller timmeper -

förra till denfrån denarbetskraft flyttar senareattgenom
sektorn.

distinktio-meningsfulltoftadet göraattSlutsatsen ärär att
samtidigtproduktivitet,ochallokeringseffektivitetmellannen

produktivitetsanalysviktigtdet i snävareävenattär ensom
allokeringseffektivite-ökakanförhållandendeundersöka som

ekonomin.iten
kan intres-dennaeffektivitet meningexempel iEtt varanär

producerasdet ärproduktivitetsanalysen näräri somsant
offent-deninfrastruktur imellanprodukt,formnågon t.ex.av

fångar byggna-Produktivitetenm.m.broarvägar,sektornliga
Menbrobygge.förresursåtgången ett ent.ex.tionsprocessen;

investeringeffekter dennavilkafråga typväl så ärintressant av
and-produktiviteten iaktiviteter, påekonomiskaandrahar på

effektivite-Allt dettamiljön. rörpåekonomindelar samtavra
medanbyggs,bronresurssnålthurProduktiviteten visarten.

och byggsdimensioneradbroneffektiviteten rättäromanger
effekter påfården positivadär såplats, sam-på storarätt

kommerexempel,möjligt. Etthällsekonomin annat somsom
utbildningsväsen-betänkande,dettabehandlas äriatt senare

förkostnadenutbildningen attProduktiviteten rördet. i ge
utbildningssystemeteffektivitetenkunskaper; ieleverna vissa

vilkaochkunskaperrättdelgeselevernahuruvidagäller
däriblandsamhälletfår övrigtpå iutbildningeneffekter -

samhällsekono-helaproduktivitetenfår ieffekter den påvilka
min.

jordbruket.produktionenexempel inomYtterligare ärett
jordbrukarefärreallthögproduktiv, meningeni attDen är
omfattandeharSamtidigtlivsmedel.allt ettproducerar mer
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subventionssystem medfört produktionen sannoliktatt varit
ineffektiv, jordbruketi meningen producerat fel saker.att

Distinktionen viktig också det gällerär bestämmanär sigatt
för vilka åtgärder bör vidtas för öka produktiviteten,attsom

den offentligainte minst sektorn.i Att öka för defini-snävten
erad produktivitet kraftigti skära nedattomsorgen genom
personaltätheten kanske själva verketi innebär minskaatt
effektiviteten, eftersom förmålet verksamheten mänsk-justär
lig vilket kräver personaltäthet.viss Dettaomsorg, visaren
också behovet långtså möjligt finna sådana produktivitets-att

inkluderarmått och kvalitet.tjänsternassom varornas

Kvalitet4.1.3 och lönsamhet

finnsDet med andra ord klara beröringspunkter mellan pro-
duktivitet effektivitetoch sidan och begreppetå kvalitet åena
den flera.andra. De God kvalitet handlar produceraär attom

förvärde konsumenterna. denI liknar kvalitetsbe-meningen
effektiviteten. höjdMen kvalitet produktionen bety-greppet i

der normalt också den produktiviteten ökar. Föratt uppmätta
förstadet innebär hög kvalitet kan förbetaltatt taman mer

produkten. det andraFör innebär hög kvalitet färre kassa-
omarbetningar ochtioner, produktionsprocessen.justeringar i

3För närmare fören arbetage- Att högre kvalitet produktionen kvali-i genom-kvali-nomgång av därförtetsstyrning, ofta för företag ochetc är sättetttetsbegreppet, Bo -se offentliga ochochBergman Bengt institutioner på operationali-gångatt en samma
Klefsjö Kvalitet; effektivitets-såväl produktivitetsmåUsera somfrån behov till an-
vändning, Stu-
dentlitteratur 1991. Sambandet mellan produktivitet och lönsamhet
4 förekom-Ibland

företags-denimer
ekonomiska littera-

Lönsamhetbegreppen produktivitet prisrelationturen x
yttre respektive produktionsvolym outputpriseffektivitet.inre xresursinsats inputprisetableradNågon

finnstaxonomi inte,
det vanliga ärmen

effektivitetinreatt finns ocksåDet samband mellan lönsamhet och produkti-ettproduktivite-avser
det enskilda företaget. De dockvitet i identiska.medan Företa-inteärten, man

med effektivi-yttre lönsamhet beror enbart produktiviteten definie-påintegets -prisrela-tet avser rad produktionsresultat ocksåresursinsatssom utangenomoch dess för-tionen -
vilka det förkanpå produktionenändring. priser respektiveFöretagets måsteut

lönsamhet skulle då förbetala de använderddetresurserbero såvälpå yttre Priserna beror faktorer.radpå deli sin En dem,tur eneffektivi- avinresom
produkternas kvalitet,såsom hänger påpekats intimttet. som ovan
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lönsamhetrespektiveproduktivitetbakomKomponenter
exempelkonkretEtt förenklat

Pris sålda varor
100 kr intäkter

kr000 00010
Såld volym

000100 st
Förädlings-
värde

kr000 0006Köpt volym
100 000 st Kostnader

insatsvarorg, kr0004 000
Pris insatsvaror

kr40 Rörelse-Arbets
överskottproduktivitet -4 kr0001 200krtim100anställdaAntal

30 Totala
arbetstimmar-

tim00060Genomsnittlig
arbetstid föreLönekostnader Resultat,timår0002 kr räntekostnader800 0004 , 000 kr800

Lonekostnad. larbets-per
timme 80 kr

Lönsamhet
TK° H10 aAvskriv-

ningstid
år10

Avskrivningar_._____, kr400 000

Anläggnings-
tillgångar

kr0004 000 Totalt
kapitalW

kr0008 000
Omsättnlngs-
tillgångar

kr0004 000

påverkarfaktorerEn rad olikakompliocerat.lönsamhet rättproduktivitet ochmellansambandetpraktiken ärI
produktiviteten.vid sidanlönsamheten, av

faktorerprispåverkandeAndraproduktiviteten.medsamman
Deproduktivitetföretagetsmed i sig göra.ha attbehöver inte

vilkenochmarknadenställning iföretagets på ut-gällakan
monopolpriser, råvaruprisernas sväng-kandetsträckning sätta

förändringarkonjunkturväxlingar,internationella avningar,
växelkurser, etc.
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På abstrakt tänkt, fungerandeväl marknad, blir skillna-en
den mellan lönsamhet och produktivitet liten det kortarei
perspektivet. Så länge företagen efter god lönsam-strävarsom
het effektivitetenöka användningen tillgängligaatt igenom av

kommer sambandet mellan produktivitet och lönsam-resurser,
het starkt. längreI perspektiv finnsatt emellertidettvara inte

koppling; företag god lönsamhet, kommervisarettsamma om
det fri konkurrensmarknadi locka konkurrenteren att att
etablera branschen.sig i Det sikt lönsamheten,på ävenpressar

produktiviteten fortsätter stiga.om att
denI verkliga världen finns faktorerrad skaparen storasom

differenser mellan produktivitet och lönsamhet. Företagens
och hushållens beslutssituation starkt påverkadär yttreav
faktorer, skatter,såsom regleringar och växelkursförändringar.
Monopol, karteller och gränsskydd hämmar konkurrensen, och
reglerade skapar utbuds- eller efterfrågeöverskottpriser på vis-

marknader. Det från den enskilda företagsledningensgör attsa
synpunkt produktivitetsökning långt ifrånär det endaen sät-

öka lönsamheten.tet att

Lönsamhetsmålet

ÖkadmålFöretagens lönsamhet, produktivitet. produkti-är
bara flera förbättramedel lönsamheten.vitet Förär ett attav

företagenskilt kan det lukrativt stället för produk-ett iattvara
befästaochpåtivitet monopol. Skatteplaneringsatsa erövraatt

kan ha betydligt högre avkastning produkt-påsatsningaränen
utveckling. Devalveringar kan slag föröka lönsamheteni ett
den konkurrensutsatta sektorn, motsvarandenågonutan att
ökning produktiviteten har skett. Regleringar avtaloch kanav

förhindraibland rationaliseringar. Framgångsrik lobbyverk-
samhet industridepartementet kan lönsami hårtänvara mer

förarbete höja produktiviteten. Och bristande konkurrensatt
det möjligt övervältra kostnadsökningar konsumen-pågör att

vilket försvagar öka produk-i sin incitamententerna, tur att
tiviteten.

Allt detta sambandet mellan lönsam-gör, sammantaget, att
hetsökningar och produktivitetsökningar diffustganskaär i en
ekonomi den svenska. Ibland praktiken hög lönsamhetiärsom
förenad med produktivitet skyddad marknadpåsvag en -
medan låg lönsamhet kan resultatet hög produktivitetvara av

marknad med hårdpå konkurrens och vinstmarg;naler.småen
Drivkrafterna och till ökad pr0duktivtetincitamenten är

med andra ord del områden tämligenpå ekmomiien svaga en
den svenska. efterFöretagens lönsamhet innebärsträvansom
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produkti-till ökadfattar bidrarbeslutalls alltid deinte att som
minskabör sökaviktiga slutsatsenDen gapetvitet. är att man

privatekonomiskaoch densamhällsekonomiskamellan den av-
centralandra 0rdUttryckt medbeslut.kastningen är enav

företagensdrivkrafteruppgift sådanaskapa strävanattatt
produktivitet.efter lönsamhet ger

produktivitetsbegreppOlika4.2

produk-produktivitetdefinieradesföregåendeI avsnitt som
defini-Produktivitetstillväxttionsresultat resursinsats.genom

förändras.bådamellan dessarelationendärmed hursomeras
allmångiltigt, måttfinns emellertid någotDet inte accepterat

detproduktivitet,ochhur sig närpå preciserar mäter vareman
beror dettiden. Delviseller utveckling pågäller nivå attöver

och detmättekniska problemende svåra existerarinteär att
begrepps-beror ocksåstatistik. måtten,användbar Det på att

relevan-förhållanden och därmedfångar skilda ärmässigt sett,
frågeställningar.för olikata

partiella måttTotala eller4.2.1

förhål-för analyserautvecklatsproduktivitetsmåttDe attsom
delaskanochproduktionsresultat inmellan resursinsatslandet

partiella, dvs påkankategorier. De antingentvåi sevara
produktionsresul-produktionsfaktor ochmellansambandet en

mellanförhållandetfångadvs sökatotala,ellertatet, vara
produktionsresultatetsidan ochalla åinsatsen enaresurserav

andra.denå
vanligastedetarbetsproduktivitetförsta kategorindenI är

Även faktorproduktivitetsmåttpartiellaandramåttet. an-
myckethar analyseratsEnergiproduktivitet ivänds ibland.

viktigKapitalproduktiviteten ioljekriserna.sedan ärSverige
Ocksåkapitalkostnader,har inomindustrierde stora osv.som

olikaunder de årenoffentliga sektorn harden typersenaste av
produktivitetsutveckling-för analyseraberäknatsnyckeltal att

en.
bero-sammanhang,olikaberättigandeharOlika imått sitt

oftadockkanfråga vill besvara. Detvilkenende på varaman
den allmännapartiellavanskligt låta mått representeraatt

resul-partiella blirEftersom deproduktivitetsutvecklingen. är
bestämsProduktionensvårtolkade.ibland ettgenomtaten

kapital, råvaror,arbete, energi,radsamspel insatserav en -
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Därför bör skattningar produktivitetsutvecklingenetc. såav
långt möjligt bygga analyspå explicit redovisarsom en som
vilka antaganden gjortsdetta5 samspelSådana analyser om som

praktiken of-igörs Alla partiella förutsätter factomått sålunda de insatserattmed hjälptast av produktionsfaktorer konstanta underövriga den periodäravproduktions-s.
beräkningen Gällerfunktioner. detta, problem.Det inte uppstårär som avser.

for-matematisk Orsakerna tillen produktivitetsökning bedömas heltmåste påenmel, där sambandet olika beroende förändratspåsätt, insatsen övriga inputsom avmellan faktor-olika
eller ej.och produk-insatser

tionsresultatet Utvecklingenspe- partiellt nämligenmått ingentingett sägeravcificeras. Mer om hur de totala kostnaderna för produktionen förändrats.omproduktionsfunk-
Med Erik Lundbergs ord hushållningBegreppen godföljer och högnedan.tioner
effektivitet bör innebära någotju åtgångenän attmer av en
produktionsfaktor enhet produktionsresultat sjunkit. Frå-per

vad denna produktivitetsstegring kostatjuär i insatsergan av
andra produktionsresurser, form maskiner forsk-ochit.ex av
ningsutgifter olika slag. behöverVi med andra ord vetaav
betydligt produktionen enhet produk-än attmer per av en
tionsfaktor för kunna bedöma frågadetstigit att ärom om
bättre hushållning ej.°och effektivitetgod eller6Erik Lundberg

Produktivitet och
räntabilitet, SNS
1961, sid 36.

Arbetsproduktivitet4.2.2

vanligasteDet partiella produktivitetsmâttet arbetsproduk-är
definierasDet produktion arbetskraftsin-tivitet. som genom

och förhållandevisdärmed enkelt beräkna.ärsats att
oftatolkasIntuitivt arbetsproduktiviteten arbetskraf-som

bidrag till det totala produktionsresultatet. Detta docktens är
ifrånlångt Eftersomsjälvklart. arbetskraftsproduktiviteten är

partiellt arbetskraftensdet mycket litemått, sägerett om
bidrag till deneget ekonomiska tillväxten. kanProduktionen

ha ökat kapitalstocken eller blivitt.ex vuxitattgenom mer
effektiv. arbetareOm blir utrustad flermed och bättreen
maskiner kapitalintensitetenså ökar ökar hansatt pro-- -
duktionsresultat arbetsinsatsen både tid ochäven i intensi-om

oförändrad. Arbetsproduktivitetens utveckling behöverärtet
således hurnågonting mycket arbetskraftsinsat-inte säga om

i sig påverkat eller bidragit till produktionsresultatet.sen
Arbetsproduktivitetens utveckling behöver heller inte över-

med den totala produktivitetens. Arbetsproduk-ensstämma
kan öka snabbt omfattande kapitalbildning.tiviteten genom

Eftersom också drar med kostnader,investeringar sig uppvisar
emellertid den totala produktivitetstillväxten ofta betydligt
lägre värden. fallI kan tänka kostna-sigextrema t.o.m attman
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för denintäkternahögreförderna extrainvesteringarna änär
Slutsatsentotalproduktiviteten.fallerdåproduktionen; är att
kanarbetsproduktivitetenutvecklingenenbart över-ge enav

avkastningproduktivitetstillväxtenbild i meningendriven av
samtligapå resurser.

arbetsproduktivitetOlika mått på
arbetsproduktivite-definiera ochfinns olikaDet mätasätt att

produktionbästamedför problem.olika Det måttetAlla ärten.
faktiska produk-mycket denhurarbetad timme. Det visarper

Detför arbetstimmeändras genomsnitt.tionsvolymen ivarje
arbetsproduktivitetenanalyseraför ianvändaskan att en en-

hela ekonomin.ellerbranschanläggning,skild ii en
förändringarpåverkaskan iProduktionen timme avper

förändraskonjunkturenOmarbetskraftens sammansättning.
fler människorläggspolitiken såekonomiskaeller den attom,
denkanarbete,kommerproduktivitet uppmättamed lägre i

utveck-sjunka,makronivåarbetsproduktiviteten på attutan
för enskildedenellerarbetsplatsernaenskildadelingen på

anställde negativ.varit

capitas komponenterBNP per
på sättföljandedefinierascapita kanBNP per

Arbets-AntaletArbetade
kraftenanställdatimmarBNPBNP xxx
Befolk-Arbets-AntaletArbetadeBefolk-
ningkraftenanställdatimmarning

arbetsproduktivite-dvs.timmearbetadBNPattidentiteten peranger, -
bestämmerfaktorerflerablandärbaramening somegentligi enten - kanlandfullt möjligt att ettärDetcapita.BNPvältärdsindikatorn per

Iág tillväxt irelativtcapita medBNPtillväxt lrelativt hög enförena peren
arbetadeantaletitillväxthögrelativttackarbetstimmeBNP vare enper

förhållande tillianställdaantaletanställda,antaletförhållande tillitimmar
arbetskraften iiantaletarbetskraften ochi personerantalet personer

utgör1980-talen1970- ochSverige underbefolkningen.förhållande till
páexempel detta.brafaktiskt ett

capitaibland BNPanvändsnationella nivånden per somPå
detsådantSomarbetsproduktivitet.för ärapproximationen

anledninglämpligt. Enför äralltför måttdock attgrovt varaett
arbetsinsatserökadeförändraskanBNP capita genomatt per

skerförskjutningar ibefolkning,vid attt.ex.given genom
produktionenbefolkningen,andelarbetskraftens attutanav

förändras.verksamhetsområdenolikaarbetstimme inomper
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förskjutningarSådana sker löpande förvärvsfrekvensen för-om
ändras.

BNP påverkas naturligtvis också antaletcapita arbeta-per av
de Om arbetskraftens storlek oförändradtimmar. är men ar-
betstiden arbetande ökar eller minskar påverkas produk-såper
tionsresultatet och BNP alldeles oberoendecapita,per av om
produktionen arbetstimma förändras. BNP kancapitaper per
således, behöver bra indikation arbetspro-inte, påmen vara en
duktiviteten. Däremot kan det, vilket behandlas närmare ne-
dan, rimlig uppskattning det materiella välståndet ivara en av

land.ett
BNP sysselsatt bättrenågotär approximationper en av ar-

betsproduktiviteten BNP Det undviker delän capita.per en av
den förvärvsfrekvensendåmissvisning uppstår ändras,som

förmår hänsyn till arbetstiderna förändras.inte Omtamen om
förändring förvärvsfrekvensen hänger meden av samman en

förändring arbetstiderna antalet deltidsarbetan-av om ex.-
de blir BNP sysselsattstiger missvisande.även per-

Arbetsproduktivitet4.2.3 och välstånd

Även BNP korrekt produktivitets-capita inte någotärom per
bör framhållas,detmått, det det övergripande måttet påatt är

materiellt välstånd. finns därmedDet också nationellpå nivå
koppling mellan levnadsstandard och arbetsproduktivitet.en

Även det enskilda företag eller branscheri ända-ärom mer
målsenligt använda totalproduktivitetsmått, arbets-att säger
produktivitetens utveckling för hela samhällsekonomin något
viktigt vad sker med den materiella levnadsstandar-om som
den.

Arbetsproduktivitetens utveckling uppfattaskan in-som en
dikation hur denpå välfärdenpotentiella utvecklas, eller an-
norlunda uttryckt, vilken potentiell ekonomin kanersättning

arbetstimme. I med befolkningsituation och därgivenge en en
antalet arbetade konstant, kommertimmar ökningär en av
arbetskraftens produktivitet lika förändringenmedatt vara av
BNP Det dock självklartcapita. arbetskrafteninteärper att
kommer erhålla höjda reallöner utsträckningatt i samma som
arbetsproduktiviteten ökar, eller det stället blir kapital-iom

får resultatet form högreägarna i Många olikavinster.som av
krafter fördelningenpåverkar produktionsresultatet mellanav
arbete och kapital. En mängd empiriska studier pekar emeller-
tid på samband tiden mellan reallöneutvecklingnäraett över

förändringenoch den genomsnittliga arbetsproduktiviteten.av
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BNPpåpekas,sammanhang capitadettabörDet atti per
förändringarskäl,förändras andrakanockså t.ex avsomav

ökarförändringarSådanaochlandets importpriser.export-
produktionen måsteandelminskar deneller avsättassomav

påverkarochförbetalaför kunnatill importen,export att
för-Sådanastandardförbättring.tillmöjligheternadärigenom

of tradebytesförhållandet ellerdet s.kändringar termsav
hängaimportprisindex] kan[exportprisindex sammangenom

det.behöverproduktivitetsförändringar, intemed göramen
framför alltdesvenskadenliten ekonomi ettFör ärsomen

typexempelvärldsmarknaderna. Ettprisrörelserresultat påav
utvecklingen BNPpåverkaroljeprisernashur svängningarär av

Norge.icapitaper
frånavvikaland kanstandardutvecklingen iDetta ettgör att

ökningdockNormaltproduktivitetsutvecklingen. är ar-aven
välfärdsök-för hållbarförutsättningbetsproduktiviteten enen

kapitelföregåenderedovisadesarbetskraften.för Som ärining
kansiktlångproduktivitetsökningar påbaradet ge ensom

välfärden.omfattande ökningochbestående av

produktivitetentotaladenMått på4.2.4

produktionsresultatmellansamspelethelaklarläggaFör att
produk-samtligaförändringarnaoch måsteresursinsats av

totaladenflerafinns mått påbeaktas.tionsfaktorer Det pro-
Detdiskuteras.demskalldetta tvåIduktiviteten. avsnitt av

effektivi-andraTFF. Detfaktorproduktivitettotal ärärena
fronten.tekniskatill denförhållandeanläggning iiteten en

faktorproduktivitetTotal

produk-utvecklingenställerfaktorproduktivitetTotal av
samtligaförändringentill inputs.förhållandetionsvolymen i av

dennadefinitionengenerellaDen är

PRODUKTIONSFAKTORERTFPPRODUKTlONSVOLYMSAMTLIGA

företagdåanvänds,vanligendefinition mä-denDetta är som
produktionsvolymdåtäljaren ingårproduktivitet. Isinter
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kassationer. I arbete,minus ingår kapi-nämnaren insatserna av
tal och materialförbrukningen.77 energiFör traditionell samten

framställning förändring faktorproduktivitetenEn den totala definierasav avproduktivitetsmät- förändringenmatematiskt produktionsvolymindexi mi-somföretags-påning
förändringen produktionsfaktorindex. fångarTFP såledesiAhl-nivå, t.ex nusse

Produk- den tillväxt produktionsresultatetmann hänföraskani tillintesomtionsfunktionen i ökade kvantitativa produktionsfaktorerna. Iblandinsatser avomvandling, kap
hävdas denna ökning resultatet teknisk utveckling;6.3 Lundgren- att äri av

Luthman-Elgstrand TFP skulle då framstegensde tekniskamått påutgöra ettMänniskan arbe-i effekter. finnsdetMen också förklaringarandra renänSveriges Ratio-te,
teknisk förändringarutveckling till förändradTFP,naliseringsförbund, såsomav

Almqvist Wiksell. arbetsorganisation, bättre utbildning och högre kompetens hos
arbetskraften, effektivare resursallokering mellan branscher

företag,och Teknisk utveckling dettamåste ietc. samman-
därförhang tolkas vid beteckning för föränd-alla desom en

produktionsprocessen sker den kvanti-ringar i utöversom rena
förändringentativa resursinsatserna.av

grundJust denna oklarhetpå vad egentligen ingårav om som
kalladesTFP tidigare den tekniska definieradutvecklingen,i

förenligt restposten. Restposten således detsammaärovan,
dvs det frånTFP, tillväxtenåterstår när isom som man pro-

duktionsresultatet dragit effekterna ökningen sysselsätt-iav
och kapital. därförhar iblandDen betecknatsning ettsom

bristande kunskap.mått på vår beteckningDenna har emeller-
tid med tiden blivit allt oegentlig. Stor möda har åtägnatsmer

förklarasöka och dela komponenterTFP growthiatt upp
accounting eller utöka den enklaåt modellen helsåatt att en
del inkluderas analysen,i måttetrestposten t.ex attav genom

arbetskraft inkluderarpå arbetskraftens kvalitet.även
faktorproduktivitetTotal ganska enkelt mått.i principär ett

verkligheten kan detI dock komplicerat fram siffroratt tavara
TFP, synnerhetpå övergripande, nationellpå enskil-i Detnivå.
företagetda brukar ha användbara kostnadsmått allapå insat-

produktionen, det arbetskraft, kapital,i äroavsettser om
materialförbrukning.eller nationellPå detenergi emel-nivå är

lertid ofta fram statistiksvårt såväl antalet arbets-att över
kapitalbeståndets storlek.timmar som

metodEn beräkna TFP skillnaden mellanatt är mätaatt
produktion produktionsfaktorernasoch relativa ökningstakter.

problemEtt emellertid det sällanär är resursin-att ytterst som
förändras exakt Omi proportioner.satserna insatsernasamma

produktionsfaktorerna ändras olika grad, måstei vägaav man
de olika krävsDå be-resursinsatserna. närmaresamman en

skrivning sambandet mellan de olika produktionsfaktorernaav
föroch skall kunna beräkna den faktor-totalaoutput att man

produktiviteten.
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produktionsfunktionsana-s.kanvändavanligtdåDet är att
produktionsfakto-olikamellansambandetför klargöralys att

faststäl-Produktionsfunktionenproduktionsresultatet.ochrer
genomsnittligtproduktionsresultatvilketmatematisktler som

produktionsfaktorerna ochförväntaskan viss insats avav en
produktionsteknikdärmed vilkenspecificerar iantas ana-som

klarasambanden blirfördellysen. Detta i meningen attär en
uttryckta.och stringent

specielladen byggerTFP-analys påmedProblemen är att
orealis-kanvilkasamband, gångerantaganden många sigteom

ocksåtiska matematiska karaktärAnalysens vissagör att8 exempelEtt är, att
TFP-i för produktiviteten svåranämnaren faktorer viktiga ärär men somsombrukarkvoten ut- blirarbetsorganisationen svårakvantifiera såsom attatt -tryckas -vagtettsom föreller allmännaeftersom döljs konstanterdetolka, i termerdegenomsnitt av

faktorinsatser-olika emellertidproblemutveckling.teknisk Denna ärtyp gemen-avvikternadär ut-na, analys.för matematiskallsamrespekti-degörs av dessautvecklingfaktorproduktivitetenstotalaDen är, trotsandelfaktorernasve
nationalinkoms- isoleraranalysera.söka TFPmåttetväsentligsvårigheter,av attförutsät-Dettaten. faktorer kanfrån andraökadeeffekten resursinsatser somavemellertid mate-ter problemundviker deproduktionsresultatet. Detförbättraproduk-matiskt somatt

tionsfunktionerna i kompletteraroch måttet påpartiella analysen,ligger deni
harsektorvarje en väl.arbetsproduktivitetform ochviss att

faktorerna iersätts
medenlighet sin produktivite-ochfaktorinsatsensproduktionens,mellanSambandetproduk-marginella tillväxttakttenstivitet.

tillväxtProduktionens
TFP1-wKTFPwL +QPF ++

tillväxtenmedO är likatillväxt avproduktionensdvs. summan av
TillväxtenTFP.faktorproduktivitetenPF ochproduktionsfaktorerna

tillväxtenvägdsinär lproduktionsfaktorerna tur avsumma avenav
Iöneandelenutgörsdär vikternakapital K. avarbetskraft L och av

förädlingsvârdet w.
sysselsätt-också beräknasProduktionstillväxten kan summan avsom

produktivltetstillväxt.arbetskraftenstillväxttakt ochningens
produktivitetstillväxtArbetskraftens

wK LLTFP 1Q + ---
tillväxten imellanproduktivltetstillväxt skillnadenarbetskraftensdvs.

är lika medLsysselsättningeniQ och summan avproduktionen
skill-kapitalintensitetitillväxtenTFP ochfaktorproduktivitettillväxten i

sysselsättningen LiK ochkapitalinsatsentillväxten inaden mellan
w.förädlingsvärdet 1kapitalandelenmultiplicerad med av -

förviktigtarbetsproduktivitetochmellan TFP ärSambandet
blirMatematisktutveckling.produktivitetensanalysen ar-av

ökadeffektenochTFPbetsproduktiviteten avavsumman
samband kanruta.vidstående Dettasekapitalintensitet ut-
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för härleda vilken relativ betydelse kapitalintensite-nyttjas att
respektive den haft förtekniska utvecklingen produktivi-ten

tetsutvecklingen.
allmäntMer det, denna bakgrund, Vanligtär mot att se

arbetsproduktivitetens utveckling aggregeradpå nivå som en
det materiella välståndets utveckling,approximation medanav

utvecklingen totalfaktorproduktiviteten denapproximerarav
tekniska utvecklingen vid Båda såledesmåtteni mening. är av
intresse.

Effektivitet produktioneni

analyseraEtt totalproduktivitetens utveckling utgårsätt att
från definition effektivitetden produktioneni iav som gavs

4.1.1, och analyserar med hjälp frontproduktions-s.kavsnitt av
funktioner potentialen öka produktivitetenatt när-attgenom

den bästa tillgängliga tekniken.sigma
källa tillEn produktivitetsökningar tillgodogör sigär att man

modern teknik. anläggning kanskeEn har den allrainte senaste
tekniskt möjliga produktionsapparaten. Genom investera iatt

tekniska lösningar kan förbättras.produktiviteten Skillna-nya
den mellan den existerade anläggningens teknik och den bästa
fronttekniken effektivitet produktionen.mått på iutgör ett

förOlika effektiviteten specifikadenna betydelsemått hari
utvecklats. allaDe den potential imäta vissattavser som en
bestämd finns förtidpunkt produktivitetsökningar.

Distinktionen faktorproduktivitetmellan total effektivi-och
produktionen viktig. produktivitetsförbättringEn kanitet är

anläggning eller sektor applicerarju äga attrum genom en en
modernare teknik flyttaroch därmed teknikfron-sig närmare

Produktiviteten ökar, församtidigt potentialen fram-ten. som
produktivitetsförändringartida Men den teknologiskatöms ut.

fronten förskjutaskan också och därmed öka möjligheternaju
för produktivitetsförbättringarytterligare för dem liggersom
efter. Information faktiska produktivitetsökningar såle-ärom
des tillräcklig vid analysen olika företaganläggningar,inte av
eller branscher. Den tekniska utvecklingen för-betydelseni

teknikfrontenskjutningar också betydelse efter-är storav av
fångarden för framtidapotentialen produktivitetsföränd-som

ringar.
bör påpekas, finnsDet det praktiska och principiel-att stora

förknippadeproblem med identifiera ineffektivitet den-iatt
bemärkelse. frontenAvståndet till beror praktikeni intena

enbart omodern teknik föråldradpå kapitalstock,i meningen
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företagsledningocharbetsorganisation inteockså på attutan
ut.°fulltbefintliga kapitaletdetalltid utnyttjar9 och andraDessa

fronten ochtillanalysen front, avståndproblem i därför svårtDet attär separera
förknippadeär nära produktionsfaktorer.olikainsats avs.kmed teorin om

X-effektivitet; se
LeibensteinHarvey

X-effici-General makronivâellerMikro-
andTheoryency

Develop-Economic ytterliga-pekasammanhang pådettabörAvslutningsvis imanOxfordment, totalproduktivitet. Detvidmetodproblem mätningett avre1978.
kanProduktiviteten påsker.analysenvilkenden pånivårör

olika Detöka tvånationell på ärnivå sätt.principi genomena
andraarbetsplatserna. Detenskildadeproduktivitetökad på

branscher[ellerfrån arbetsplatserflyttasär att resursergenom
högre.medtill arbetenproduktivitetmed lägre

denhöjersistnämndadetviktigtDet attnotera, upp-är att
behöverdetmakronivånproduktiviteten på attutanmätta

före-enskildadetmikronivå,produktivitetökad på iinnebära
tolkningenvarlig vidInnebörden måsteär atttaget. varaman

snabb struk-tideraggregerad nivåTFP-utvecklingen på i avav
kantotalfaktorproduktivitetenökningturomvandling. En av

branschsamman-förändradföljdtillnationell nivå,ske på av
tekniskinnebäregentligendetekonomin,isättning attutan

företagen.enskildadeutveckling i

Slutsatser4.3
effek-produktivitet,begreppenmellansambandfinnsDet nära

produktivite-analysenVidlönsamhet.ochkvalitet avtivitet,
kvali-beaktarviktigt måttensålundadetutveckling attärtens

produktivitetsmåt-Täljarenproduktionen. itetsförändringar i
samhälls-detavspeglamöjligtutsträckninghögbör såi somtet

baraUppgiften inteproduktionen. attärvärdetekonomiska av
åtgärdsförslagsaker. Deockså rättsaker göraatträtt utangöra

baradärförfram kommer inte attläggaskalldelegationensom
produktio-kvalitetenmycket iväl såproduktivitetberöra utan

kommerpraktikenIekonomin.helaeffektiviteten isamtnen
föråtgärdermellanskiljamöjligtalltiddet attinte att vara

höjdocheffektivitetför ökadåtgärderochproduktivitetökad
kvalitet.

produktivitet,efter utaninte spontantFöretagen strävar
produk-såvälför ökauppgiftväsentliglönsamhet. En attefter

mel-minskasökadärmedblir gapeteffektivitet atttivitet som
lönsamhet.företagsekonomiskochsamhällsekonomisklan

verksamhet.produktivfördrivkrafternaförbättrasDärigenom
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finns olika produktivitetsmått, frå-olikaDet påsom svarar
bör användasDe olika sammanhang, beroende vadpåigor.

syftaranalysen till. Arbetsproduktivitet partiellt måttär ett
och lider därmed liksom alla partiella brister. Detmått ärav

därfördock välfärds-det indikerar potentiellintressant att
Totalfaktorproduktivitetutveckling. kan ses som en approx-

den tekniska effektutvecklingens produktivite-imation påav
Produktivitetsanalys bygga båda arbetsproduk-måste påten.

och TFF-mått.tivitet
slutsats kan drasEn redan här, det viktigtär äratt att tasom

fram sammanhängande fortsätt-förstatistik båda dessa mått. I
detta betänkande kommer analysen användaningen attav

båda finnsdär de och där lämpligt.mått, såtyperna ärav
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statistiskaKAPITEL

Den
bilden

tvåDetta kapitel huvudinslag.har För det första görs genom-en
gång den svenska produktivitetsstatistiken. De hittillsvarandeav
måtten och dataserierna frångranskas. Ny produktivitetsstatistik
SCB För svårigheterdet andra diskuteraspresenteras. generella

såvälproduktivitet, förmäta produktionsresultat föratt som re-
föreslåssursinsatser. Avslutningsvis vissa förbättringar denav

befintliga Syftetstatistiken. är lägga grunden för bättreatt en
produktivitetsstatistik och bedöma denatt argumentet att upp-
mätta produktivitetsdämpningen är statistisk missvisning.en

svenska produktivitets-5.1 Den
statistiken

finns officiellI Sverige dag produktivitetsstatistik.någoni inte
Statistiska centralbyrån [SCB] för fram produk-att taansvarar

förtionsvärden olika sektorer och ställer nationalräkenska-i
[NR] dessa till bruttonationalprodukt. SCBperna samman en

publicerar också sysselsättningsdata, fråndock hämtadeärsom
andra källor, arbetar däremot framlöpande datainte övermen
kapitalstockarna.

Beräkningar produktionsresulratetav

Nationalräkenskaperna [NR] den svenska ekono-iär stommen
miska statistiken. skall helhetsbildDe utvecklingenöverge en

den svenska ekonomin, där de olika delarna inbördesärav
konsistenta. Detta NR systematiskt ställeruppnås attgenom

uppgifter utifrånstatistiska den bokföringensdubblasamman
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förbrukningtillverkning sektor iprinciper; i utgör en annan.en
uppgifterinnehållermed s.k varubalanser,arbetarNR omsom

och Sammantagetoch användningtillgång tjänster.av varor
specificerasBalansernadet 330 balanser. isigrör numera om

förbrukningefter tillförsel ochinput-outputtabellers.k i varje
[konsum-förbrukning för användningslutligbransch, liksom

eller export.investeringartion,
flödenfår ochbild hurinnebärDet att av varorman en av

Branschernasmellan olika branscher ekonomin.går itjänster
framförädlingsvärdena, räknasrespektive bidrag till BNP, ge-

[försäljningsvärdet] för-drafrån bruttoproduktionenattnom
bransch.ochbrukningen tjänster i varjevarorav

Beräkningar resursinsatserav

antalet arbetadestatistikinsamling tim-heltäckandeNågon av
Uppgifter hämtasantal sysselsattaSCB.integörs av ommar

månatlig,arbetskraftsundersökningarna AKU,från är ensom
dessaräknasindividbaserad urvalsundersökning. SCBInom

uppgifter del-till arbetadedata varjetimmar inomom om
metoderdock med dagensbransch DetNR-systemet.i är

behäftade medbranschnivåoundvikligt dessa påserier äratt
osäkerhet.

fleraför kapitalstockens utveckling har årNågon inteiserie
förframför sådana datafunnits Arbete pågårNR.i att ta

kapitalstocksserier kommernärvarande; presenterasattnya
medfinns svårigheterårsskiftet rad199192.vid Det atten

livslängder, värde-storlek; det gällerkapitalstockensbestämma
flera forskare olika metodermedUnder harårring, etc. senare

synnerhetsvensk ekonomi,uppskatta kapitalstockensökt ii
industrin urval och metod.beroendeResultaten påvarierar,Se uppsatser-t.ex

Bentzel, Hans-na av
Walfridssonochson

och Hjalmarsson i Produktivitetsdara3expertrapport
Kapitalbildning, produktivitetssammanställningSCB någoninte ut-gör egenkapitalutnyttjande

heller uppdragifrån variabler och hardessa regeringensinteoch produktivitet. -
finansdepartementet,Statistikanvändaredet.göraatt som

bedömare,och andra ekonomiskakonjunkturinstitutet ut-
för framstatistikdelar SCBs serier övernyttjar att ta egnaav

arbetsproduktivitet.
oftadessadock självt kvaliteten påDet seriersigsäger att

eftersom föreligger de olikabristersvårbedömd, detblir seri-i
framtagnainbördes konsistens. De iär ett samman-ernas

föranvändas produktivitetsmâtning.ochhang inteavses
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svensk statistikproducentIngen löpande seriergör över to-
talfaktorproduktivitetens utveckling. Alla sådana dåserier som

framtagnaoch då används olika sammanhang, olikaär i av
forskare, och bygger skilda metoder.på

statistisk bild5.2 En ny
tillfredsställande.Denna Dels behövs detsituation inteär en

utifrånkonsistent bild, den kunskap dag har, dels behövsvi i
förarbete längre sikt byggaigång påsättasett att upp en

sammanhängande och konsistent produktivitetsstatistik.
förhar produktivitetsdelegationensSCB utförträkning en

syftemedNR, kalkylera produktivitetensgenomgång attav
utveckling sedan 1970. Uppdraget har delsvarit att systema-
tiskt kalkylera arbetsproduktivitet totalfaktorproduktivi-och

branschnivå, dels granska resultatet ochpå dagens stati-tet att
utifrån konsistenskriterierstik kvalitets- och7 m.fl.Aspen Pro-

duktivitetsutveck- första SCB detta systematiskDet gången på visär gör enlingen svensktinom för konsistent produktivitetsbild.NRgenomgång attav ennäringsliv stu-en- fram bilddenna viktig del direktivdie baserad Attpå regeringensna- var en av
tionalräkenskaper- till delegationen.
na i expertrapport Produktionsmåtten utredning har grundatsSCBs påi natio-

nalräkenskaperna. data kapitalstockarna harNya tagitsöver
fram för utveckling skallTFPs kunna konstru-serier överatt

kapitalstockdataDe preliminär versionanvänts äreras. som en
omfattandede beräkningar kort kommerinom attav mer som

publiceras. arbetar till delen med den s.k perpetualMan större
PI.inventory-metoden PI-metodenDen variant av som an-

bygger fasta medpå investeringsserier ivänts, priser, antagan-
den medellivslängder fördelningenoch livslängderna.om av

avskrivningLinjär dominerar. kapitaltyper, huvud-För vissa i
sak transportmedel, direkta stockkalkyler.görs

Näringslivet5.2.1 helhetsom

Resultatet framgårvad det näringslivet dia-privataavser av
och tabell total5.1 5.1. Där produktion mättgram anges som

förädlingsvärde, antal arbetade kapitalstock,timmar, samt ar-
för femårsperioderbetsproduktivitet och sedanTFP 1970.

framgårdiagrammet produktionen ökade näringsli-Av iatt
under hela perioden. nedgång skedde 1977-78Ennästanvet

inträffadeoch varefter1981-82,stagnation åter-vissen en
hämtning har AntaletResursinsatserna arbe-varierat.ägt rum.
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Tabell 5.1
exklusive fastig-näringslivetdet privataProduktivitetsutveckling i

1970-89hetsförvaltning
Indexlog-skala

200

150

100

50 8384 85 87 88 8970 7172 7374 75 7677 78 79 BO 82

log-skalaIndex,
200

produktivitetArb ___-150 __
&quot;&quot;&quot;&quot;&quot; TFP

100

50..xr.......7.,x...§
87 ss 89SCB. ss seKälla 8182 ss 8479 8075 7577 7a72 737470 713

och 1983,mellan 1970föll med 20tade procenttimmar nästan
Kapitalstockenprocentenheter.meddärefter ökat 7harmen

undersökningsperiooden.helaunderökathar däremot
hararbetsproduktivitetens nivåmedfört stigitharDetta att

totalfaktorproduktivitetensochsammanlagt 72med procent
tydligtproduktivitetsmåttenbådaFörmed ett37 procent. syns

1970-talet,börjansnabb tillväxtRelativt icykliskt mönster. av
vidtillväxtperiodkort1970-talet,vid mittenstagnation enav

början 1980-kortare1970-talet, istagnationslutet avny,enav
efterhandtillväxtdärefter periodtalet, somsamt avnyen

saktar in.
faktorer spelarcykliskakonstatera,här kanRedan vi att en

följandedeanalysentiden. Förför irollviktig övermönstret
skilja under-uppgift sökadärför centralblir detkapitlen atten
effekterfrån defaktorers inverkanlångsiktigaliggande, som

faktorer.konjunkturellakortsiktiga,ges av
enbartsyftat till dettadockharutredningSCBs inte attutan

räknatshar resultatentabellgrunddata. 5.1Ifram omta nya
hela decennier,femårsperioder ochförtillväxttakterårligatill
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Tabell 5.1
1970-89totalfaktorproduktivitet i svenskt näringslivArbets- och

årligGenomsnittlig utveckling i procent
1970-751975-801980-851985-891970-801980-89

Förädiingsvärde
2,60,8 2,3 3,1 1,82,8fasta priseri

Arbetade
0,6-1,6 -1,6-1,8 -0,1-1,6timmar

Förädlingsvärde
2,03,74.6 2,8 2,4 1,5arbetstimmeper

4,0 2,74,6 3,3 2,4 3,1Kapitalstock
Totalfaktor-

1,31,0 2,02,6 1,4 1produktiviteten

Källa SCB.

delar SNInäringsområdena 832SNl l-7,Representeras privatasamt avav

konjunkturmönstret.förhållit till Därdessahur sigoavsett
kontinuerligttillväxtframgår arbetsproduktivitetens sjun-att

medhar också sjunkit,perioden.under hela TFPkit vissmen
arbetsproduktivitetsåvälperioderna.mellan Förvariation som

femårsperi-under denproduktivitetsstegringenTFP senasteär
undersök-börjanungefär tredjedel vad denoden i avvaren av

inkluderas, hadeför kunnatHade data 1990ningsperioden.
blivit tydligare.nedgången ännu

Utvecklingen delsektorer5.2.2 i

siffrorna olika delsek-också nedbrutna påSCBsl visasrapport3 skalor-Notera, att
sektorer,Näringslivet har delats 1020logaritmiska inomin iär torer. varavna

skiljerdeoch sigatt de-studien dentillverkningsindustrin. Sammantaget mestgerolika sek-mellanåt produktivitetsutveck-taljerade bild hittills redovisatssom avdär-skallMantorer.
Eftersomoch 80-talen.svenskt näringsliv under 1970-försiktig lingenför ivara

visuel-snabba,med uppdrag redogöradirektiv delegationengivit iregeringens attmel-jämförelser delegationen redovisaför aktuell statistik, villoch kommenterabranscher. llan en
föl-huvudbetänkandet. deockså Pådelsektorernamindre bran-del några iav

ocksåbörscher man därför dettautvecklingen,jande sidorna redovisas på sätt,mättmedvarlig attvara produktion,för sektorer, såväl vad gällernågra intressantaför enstakasiffrorta
totalfaktorpro-kapitalstock arbets- ochalltför all- arbetsinsats ochår på stort som

framför allt om duktivitet.3var,
kraftigtskiljerde sig

omkringliggan-från
Detde noteringar.

fel-enstakakan vara
mätningar som
spökar.

11-11294
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lndexjogrskala

Jordbruket krympande sek-är en 200Arbetsinsatserna halve-hartor. Kapstgck150under perioden. Kapitalstoo - - - - -- --- - --rats -----
ken har under l980-ta-stagnerat

°°har rela-let. Produktionen ökat
......4.................långsamt. Arbetsproduktivi-tivt

u.................har däremot ökat snabbt;teten ..jordbruket de sektorerär en av 50
70 7172 73haft 74 75 7577har den snabbaste 78 79 80 8182 8384 85 8687 83 89ar-som

Ef-betsproduktivitetsökningen.
detTFP i närmastetersom var

framgår helakonstant, nästanatt Index,logskalaarbetsproduktivite.stegrmgen av 300
följd ökad kapital-varit 25°ten xen av ______Arbproduktivitet-intensitet. 200 -gi150 --,u-h, TFP

g- ,Jm100

50 i I i w i i i I w w i wi 1 .. 1 .70 7172 7374 75 7677 78 79 80 8182 8384 85 8687 88 89

Index,Iogwskam
200

Också skogsbruket har skettinom --....150kraftig minskning arbetsin- ---------en av
och ökningsatserna en av ar-

betskraftsproduktiviteten 10°om v-
lika ijordbruket.inteän stor som

Produktionsvolymen har legat &quot;&quot;------
still under perioden medan kapi- ....................
talstocken ökat starkt. Detta har -------------50 Vg Imedfört TFF sjunkit Vilket 70 7172att 7374 75 7577 7a 79 so 8182 83 85 se57 ss 3984
innebär hela ökningenatt av ar-
betsproduktiviteten berott på
stegrad kapitalintensitet.

index.Iogiskala
200

.wvArbproduktivitet- - - - - - -.i-150 .a --ø .. --- -ø -i,
100

TFP

50 I 1 w i I i i i w I i i i r i w i74 75 77 7870 7172 73 76 79 80 8182 83 85 87 8984 86 88
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log-skalaIndexGruvindustri 200
produktivi-gruvindustrinInom är 150Branschentetsutvecklingen Kapstocksvag. --.produktionenochhar krympt

harKapitalstocken 100stagnerat.
OUTPUTomfattning deminskat i senaste

avspeglarvilket in-åren, en svag
Bådavesteringsutveckling. pro-

kraf-duktivitetsmåtten svänger 50 8182be- 89konjunkturerna. Detmed 77 8370 7172 7374 75 76 78tigt
kapacitetsutnyttjandettyder att

för produktivite-rollspelat stor
ten.

iog-skalalndex
200

150
produktivitet .-&quot;Arb. .4 ns

TFP

50 ww w| ww w .r w |w | 87 88 8985 86838480 818277 78 797470 71

log-skalaLivsmedelsindustri Index
200

produk-livsmedelsindustrin harI -150 __kon-praktisktvarit Kapslocktionen taget --.
Kapitalstocken har växtstant. _____ OUTPUT

antalet arbetadesamtidigt t100som
Ökningenminskat.hartimmar .................................... ArbJimhararbetsproduktiviteten Hva-av

och harrelativtrit stagneratsvag
l980-talet. TFPfrån början av SO 233314x ww w w |ww 4.oförändradhar sessvarit övernästan 79 807677 787374 757270 71

andramedperioden.hela Här ges
rela-medbild sektorord av enen

utveckling.teknisktivt svag
|og-skalaIndex,

200

150

w w w w50 w www www ww |w || w 8985 8687 88838480 81827977 7875 767374717270
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Textil- Indexlog-skalaoch 200
beklädnadsindustri
Textil- och beklädnadsindustrin
har dengenomgått starkaste
krympningen svensk industri.i
Arbetsinsatserna har minskat
med tredjedelartvå och kapital-

OUTPUTArbstocken med drygt fjärdedelen
under de 20 åren. Pro- 50senaste 70 72 75 7a eo.s182 33 87 89duktionsvolymen har halverats;
det fallet kom mellan 1976stora
och 1983. Såväl arbetsproduktivi-

harTFP ökat förhållan-tet som Indexlog-skala
devis snabbt. TFPs ökning kom-

sannolikt både från fteknisk Arb 7produktivitetmer -.utveckling och strukturomvand-
ling. Lågproduktiva enheter har
med andra 0rd slagits iut stor 100
omfattning.

50 | II .u v r | v l 1 va 1 r 1 1 r70 7172 7374 75 7677 78 79 80 8182 8384 85 8687 88 89

Index,log-skalaPappers- och
massaindustrin
Pappers- och massaindustrin har
haft snabb kapi-stegringen av 100talstocken. Produktionen visar

tydligt cykliskt medett mönster
relativt kraftig ökning efteren

1982. Både arbetsproduktivitet
och TFP snabb 50visar stegringen 70 73 79 80 82 8384 85 8687 88 89följeroch väl produktionens cyk-
liska vilketsvängningar, visar att
produktiviteten hänger Index,log-skalasamman 200med graden kapacitetsutnytt-i r -Arbprodukuvnol,ljandet. Att TFP starktstigit så f150 fåindikerar tekniska framsteg,
strukturomvandling ocheller
bättre utnyttjande stordrifts- 100av
fördelar.

50
70 86 88 39
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log-skalaIndex,och stålindustriJärn- 200
och stâlindustrinJärn- visar ett 150
annorlunda Pro-något mönster. Kapslock

ulångsamt,duktionen har ökat
OUTPUTcykliskamed starka svängningar.

tillväxtKapitalstockens stagnera-
l970-talet.vid slutetde redan av

ArbJimhar minskatArbetsinsatserna
skillnaden mellankraftigt. Att

arbetsproduktivitet och TFP såär
sannolikthängerliten samman

utslagningenmed den stora av
verksamhet.lågproduktiv

.-indexlog-skala 1-200 ArbPlodukIivule,
r150 __ri TFP,.1.100

50 u1 u .7 v y u1 v y |v r v 1 1 . 88 5984 85 868771 73 77 7B79 80 8182 8370 72 74 75 76

Index.log-skalaVerkstadsindustri
.-KapstockdenVerkstadsindustrin, största 5----150 -.industrin, hardelbranschen inom OUTPUT

kapital-snabb ökninghaft aven fframför allt början 100stocken, i av .. ..... . Artnr-- __,___..---.....--.har .Produktionen .l970-talet. ,...
fa-avgränsadefyra tydligtiväxt

första halvantillväxt underser;
produk-starktl970-talet,av 50accelererandetionsfall 1976-78, 70 86 89

hälftenförstaunderuppgång av
underutplaning1980-talet och

hälften l980-talet. Pro-andra av log-skalaIndexsåväl vadduktivitetsökningen, 200
arbetsproduktivitetgäller Arbproduktivitetsom - --ochsnabbrelativtharTFP, varit 150

faser. tekniskaföljt dessa Denväl r&quot; TFP- --.dennautvecklingen i me-synes f100tyd-medsnabb,ha tvåvaritning
stagnationsfaser vidliga mitten

1980-och slutet1970-talet avav
talet.

50 .1 u 1 u.v u 1 u v uu . . 8987 8885 8670 71 8182 838475 7677 78 79 80
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IogskalaIndex,E1-, ochvärme- 300 J
vattenverk 250

200
E1-, och vattenverken harvärme-

150haft den snabbaste produktions-
ökningen alla de studeradeav
sektorerna. Den har samtidigt va-

mycket ryckig, bl.a beroenderit
politiska beslut.på Båda produk-

följthartivitetsmåtten utveck- 50
70 81 59lingen produktionsvolymen.av

Arbetsproduktivitetsökningen
har den snabbaste alla devarit i
studerade sektorerna, och den Indexlog-skala
tycks hänga såväl med 300samman

250ökad kapitalintensitet snabbsom
teknisk 200utveckling. Arb.produklivite - -- ,,r150 ,---O-.F -4

TFP

S0 varwx........uyz. 818,27677 8687 88898384 8570 7172 7374 75 78 79 80

Index,log-skalaByggsektor 200
statistik,osäkerharByggsektorn 150

för den bestårbl.a Kapstockstortettatt av .
till-detEnligtsmåföretag.antal

har sektornunderlagetgängliga
produktivi-ungefärhaft samma

näringslivettetsutveckling som
såvälgällerhelhet. Det ar-som
TFP.betsproduktivitet som 50 se70

Index,log-skala
200

Arbprøduktivitet
150 ä-0

TFP

50 u.yvarwuuwrrwrwuu.. 868758898570 7172 7374 75 7877 78 79 80 8182 8384
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log-skalaindex,Handel 200 Kap4stoc5_-__
odramatiskHandeln visar rätt ----en I150harArbetsinsatsernabild. varit ,-- OUTPUT

kapitalstoc-medanoförändrade -731sistnämndasnabbt. Detken uväxt .. .... .. ... . ... ., ..,,,, .. .....................omfattandeåterspeglar investe-
butikerbl.a iiringar, störrenya,

Såväldetaljhandelsledet. ar-
harbetsproduktivitet TFPsom 50 7980818128384 868177167778707178 71371taktungefär 89iväxt somsamma

dettaPånäringslivet övrigt.i om-
statistikunderlagetdockråde är

vilketmycket heterogent, gör
Index,log-skalaosäk-produktivitetsmåtten extra

harDelegationen gjort enra.
kvalitetsmätnings-studie avegen

till vilkenhandeln,problemen i
nedan.återkommervi

solrvvlltl11vlrlrlll 7677787980818283848586878889707172 7374 75

log-skalaIndex,Hotell- och
restaurangnäring
Hotell- och restaurangnäringen Kapslock v.

frånskiljer markant desig övriga
sektorerna. den förendaDen är
vilken produktiviteten, så som
den här har sjunkit. TFPmätts, OUTPUThalverats.har Orsakennästan är

kapitalstocken femdubblats, 50att 898886878384 8581827677 78 79 807172 7374 7570medan produktionsvolymen le-
still. SCB dockgat attmenar

branschens produktionsvärde
sannolikt underskattatär log-skalap.g.a Index
mätproblem. Delegationen har

förockså denna sektor gjort en
särskild förstudie undersökaatt
mätproblemen. behandlasDen

detta kapitel.isenare
Arbproduktivilel

TFP

89858687 888384818279807677 787374 7570 7172
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log-skalaIndex,Privata tjänstesektorn 200
a__Kapstock eprivataDen tjänstesektom som -.501 .exklusivehelhet fastighetsför- ..... OUTPUTvaltning produktivi-uppvisar en u.OCV.tetstillväxt .något .lär ool .som svagare - ..... ..- .. .. ...... . -. .. .. . -..... .. ... ....... .. .. .. ..industrins. Kapitalstocken har Arbiimän

lika snabbt i in-växt nästan som
dustrin, medan antalet arbetade

till skillnad från indu-timmar, i 50 I 1 l l. 1 x v | . . . . Xv . . .har ökat undernågotstrin, peri- 85 8687 8B 897374 75 7877 78 79 BO8182 838470 7172
oden. lång-Nettot någotär en

kapitalin-stegringsammare av
Samtidigt har TFPtensiteten.

log-skalaIndex.lika snabbt, vilket in-växt nästan 200dikerar andra källor tillatt pro-
för-duktivitetsökning har givit ---150

_____Arbproduktivnethållandevis goda resultat. För J.
tjänstesektorn gäller dock sta-att TFP--100tistiken, grund skälpå av som
kommer redovisas iatt senare
detta kapitel, osäkerär änmer
för industrin.

501|I||Ir|xxx|I||Yvr 85 8687888979 80 8182 838470 7172 7374 75 7877 78

den bildDetta näringslivets produktivitetsutvecklingär av
erhålles nationalräkenskaperna, då de kompletterassom av av

kapitalstockberäkningar. förSCBs För att aggregatetegna
hela den svenska ekonomin tillfogas offentligaskall den sek-

del finansiellamindre sektorer den sek-såsomtorn samt en
dessa gällerFör dock de deså svårmättatorn. att attanses vara

dagens nationalräkenskaper eller mindre godtyckli-åsättsi mer
tumregler vad gäller produktivitetsutveckling.ga

Den bilden den detaljerade hittillsgivna är imestovan
Ävensvensk statistik. den behöver emellertid granskas och

kompletteras. följandedet kommerI nationalräkenskapernas
relation till primärstatistiken redovisas, de nämndaatt ovan
tumreglerna granskas och del övergripande problem vidatt en

kvalitet diskuteras.mätning attav

Nationalräkenskaper och5.3 primär-
statistik

frånnaturligtDet produktivitetsmätningarna utgårär att na-
tionalräkenskaperna. Styrkan med materialetNR in-är äratt

konsistent.bördes Under 1980-talet uppstod emellertid bety-
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skillna-gälldeDetdande NR-systemet.inominterna restposter
från användningssidan respektiveberäknadmellander BNP

lönesummeberäkningarnaproduktionssidan, isamt restposter
omfattande s.k.sysselsättningsberäkningarna. Genom gene-en

från produktionssidandär beräkningarnaralrevidering NR,av
från medanvändningssidanmed beräkningarnaintegrerades

berörts, kundeinput-output-metodikhjälp den som ovanav
dock, dennaProblemetminskas avsevärt. är attrestposterna

delvis skettförbättring den konsistensen NR påiinternaav
mellan ochökad inkonsistens NRbekostnad primärstatisti-av

byggerden statistiska NR på.ken, dvs råvara som
bilden indu-den splittradeSärskilt besvärande har varit av

[IS] sålundaIndustristatistikenutveckling.och dessstrin ger
delenutveckling underbild industrinspositiv senaremer aven

harUtvecklingen näringslivetvad1980-talet NR igör.änav
hälften 1980-talet inneburitframför allt under avreg-senare av

internationalisering. haroch Dettabolagiseringarleringar,
ekonomiska utvecklingen,denalltdet svåraregjort mätaatt

skillnader mellanuttryck betydandebl.a. inågot sigtarsom
utveckling.vad gäller sparandetsfinansräkenskapernaochNR

Finansstatistiken

uppgifter frånFinansstatistiken [FS] baseras bolagssektorn.på
icke-finansiella företag medtotalstuderar 50Den minst an-

för företag.mindre Finansstatistikenställda, och stickprovgör
från företagens årsredovisningar ochde studeradeutgår anses

fördeloch god kvalitet.ha hög inbördes variabelkonsistens En
möjligheter till kvalitetskontroll,också den godaär att ger

till Vidare innehållertillgången årsredovisningar. FSgenom
uppgifter företagens förädlingsvärden ochbåde sysselsätt-om

förutsättningarinnebär statistiken harDetning. stora attatt
för företag.enskilt slipper alltsåkonsistent Man NRsvarjevara

med grund statistiksystemenproblem på inteattrestposter av
ihop.går

omfattarfinansstatistiken den enbartNackdelen med är att
firmor täcks alltså Vidarebolagssektorn. Enskilda inte. avser

företag [juridiska personer, vilket denden endast svårgör att
baserad arbetsställen.jämföra statistik,med påärsomannan

koncernbildningaroch underbolagiseringar 1980-Vågen av
försvårar användbarhet vad gäller produktivi-ocksåtalet FS

medför företageftersom iblanddettatetsberäkningar, småatt
faller bortfå anställda moderbolagetii meningen ur--

kanproduktionenstatistiken, stor.trots att vara
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dessa skälDet knappast möjligt FSär att ettav se som
heltäckande alternativ till kan däremotNR. Den användas som

förkomplement belysa delsektorer. diskrepanserStoravissaatt
mellan och kanFS larmsignaler förNR olikatjäna statis-som
tikproblem.

ndustristaristikenI

nackdel med framgått,En nationalräkenskaperna är, attsom
täljare och den produktivitetskvot de baserasi pånämnare ger
olika primärstatistiskt material. Industristatistiken IS, ärsom
den primärstatistik föranvänds industrisektorn, har intesom
den svagheten. baseras såväl täljare produktionsvärdeDär

[arbetstimmar] underlag; depånämnare ett gemensamtsom
insamlas enkät industriföretagenstill arbetsställen.genom en

nackdel med eftersomEn IS den heltäckande, deninteär äratt
enbart behandlar arbetsställen med anställda och dess-5över

helt exkluderar delsektorer.vissautom
framgått,redanSom högre produktivitetstillväxtISvisar en

för industrin vad frånSkillnadenNR uppträderän mittengör.
framför1980-talet och beror allt ISpå uppvisarattav en

långsammare sysselsättningsökning skäl till diskre-NR. Ettän
sysselsättningsuppgifterbaserarNR påsinaär attpansen ar-

kontrolluppgifterbetsgivarnas till till skattemyndigheterna,
och de lönesummor där samband med prelimi-isom uppges

frånnärskatteberäkningar. däremot företa-IS enkäter tillutgår
produktionsvärde och arbetade för arbetare.timmargen om

Kontrolluppgifterna från 1980-talet starkaremittenvisar av en
sysselsättningsutveckling enkäterna. har tillmättI NRiän man
kontrolluppgifterna hög trovärdighet och därför reviderat upp

jämförtindustrisysselsättningen med harIS. Däremot ingen
motsvarande uppräkning produktionsvärdet Dettagjorts.av
har resulterat redovisar långsammareNRi sin itur att en
utveckling industrins arbetsproduktivitet under l980-talet.av

Skillnaderna mellan och vad gäller sysselsättningNR IS och
industriproduktivitet under period betydande. harSCBvar en
emellertid nyligen granskat statistiken och differen-utvärderat

Resultatet skillnaderna funnitminskat. harManär attserna.
industristatistiken har underskattat sysselsättningsutveck-att

lingen. Dels har underskattat bortfalletbetydelsenman av av
arbetsplatser, dels har statistiken exkluderat s.k hjälpar-små

betsställen, inklusive del huvudkontor, förts till denen som
finansiella sektorn. Tillväxten arbetsproduktiviteten indu-iav

under l980-talet har bakgrund detta därför ISstrin imot av nu
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5.3Diagram
1980-1989industrisvenskProduktivitetsutvecklingen inom

nationalräkenskapernarespektiveindustristatistikenenligt

14° 100Index 1980

|S.-
130 NR 2

120 NR 1

110

100

90
19891988198719861984 198519831980 19821981

efterrevidering.hdustristatistikIS
nztionalrälenskapema.GamlaNR l

nztionalräkenskapenuppräknadMamnlt2NR
eptenber1991.AtbetsrmterialfrånKälla SCB,

från till 3,23,7procentenhetmed halv år,nedreviderats peren
procent.

bortfallettill IS,hänsynsöktdå iharSamtidigt NR, taman
Hurindustriproduktionens nivå.underskattatförmodligen

Enligtdagsläget.dockeffekt kandenna iinte avgörasär,stor
procentenhethalvtillmaximaltden uppgåkanSCB antas en

noteradekraftigt tidigaredeminskaroch med dettaIår.per
deredovisar åter-5.3och Diagrammellan IS NR.skillnaderna

meddagsläget, åter-deskillnaderna,stående så isigtersom
maximalaNR-siffra dendelsdagensgivande dels upp-avav

härrevidering angivits.som
underfram reviderad NR-serieförf.narbetarSCB att ta en

upprevideringmedförasåledeskan viss1992. Denna aven
1980-talet. Detdelenunderproduktionstillvâxten äravsenare

nationellproduktiviteten påpåverkarhur dettaklartdock inte
denberorarbetad Det pådvs BNP timme.nivå, ore-varper

själv,industrinanvänds; inomproduktionendovisade inom
användning. SCBsIslutligeventuelltellertjänstesektorn som

revideringenbedömningentill delegationen attgörsrapport
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inte avgörande kommerpå något ändra bilden densätt att av
Sverige.ekonomiska utvecklingen° m.fl iPro-Aspen

duktivitetsutveck- Vilken statistikkälla skall då användas produktivitets-Förlingen svensktinom nationell detpå NR enda alternativet.mätningar nivå Förärnäringsliv stu-en- finnsindustrisektorn fördie baserad talar dettapå IS; grundpåargumentna- som
tionalräkenskaper- såväl täljare kommer från källa, dvsnämnareattav som sammana, expertrapport företagsenkäterna. fortfarandebaserarNR produktions-sina

enkäterna, medan uppskattningenpå arbetsti-mätningar av
frånderna kommer kontrolluppgifterna, dvs helten annan

källa. Vid beräkningen utvecklingen kvot börav av en man
helst använda förstatistikkällor och täljare.nämnaresamma

oundvikliga skattningsfelenDe kan då rikt-iväntas samma
täljare ochning i nämnare.

En svaghet med IS beräkningen förädlingsvärde-ärannan av
Hittills har förbrukningenendast undersöktna. man av varor,

hänsyn till köpta Det har sannolikt lettinte tagit tjänster.men
till förädlingsvärdeutvecklinglSs överskattats. utveck-Ettatt
lingsarbete för framtidenpågår redovisa medi serieatt en
fullständiga förädlingsvärden.

Skillnaderna mellan ochIS har minskatNR de revide-genom
Ändåhär redovisats. den nuvaranderingar inteär situa-som

tillfredsställande. fortsättabörSCB arbetettionen med att
reda orsakerna till och diskrepanserna mellanut restposterna
statistikserierna. Det långsiktiga målet byggamåste attvara

bra nationalräkenskapsstatistikså den underlagattupp en ger
för heltäckande och inbördes konsistenta produktivitetsberäk-

Samtidigt kunna användaningar. måste primärstatistikenman
där lämpligt.så är

Kvalitets-5.4 och prismätnings-
problemet
Produktivitetsmåttet skall hur produktionsresultatet för-ange
håller till I praktikensig detinsatserna. alltid lättinte såär att
värdera produktionsresultatet. Det skilja mellansvårtär är att
förändringar real produktion förändringarochi i priser, i syn-
nerhet kvaliteten förändras.samtidigt Problemennär intevar

produktionenså dominerades enkla, väldefiniera-närstora, av
de produkter. sofistikeradJu differentieradoch produk-mer

blir, desto blir dettionen svårare uppdelningengöra i pris-att
och volymförändringar.

Ett konkret exempel bilmodell introduceras ochär när en ny
samtidigt höjs. skallHur dåpriset hur andelavgöra storman av

prishöjningen högre kvalitet och hurmotiveras delstorsom av
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mycketinflation problem kanDen storaär typen varaavsom
teknisk utveck-snabbför produktområden genomgår ensom

och ständigt bättrekvalitetmodeller med högreling, där nya
snabb takt.varandraprestanda avlöser i

generellaför tjänstesektorn. DetSpeciella problem uppstår
eftersomsärskiltblir härkvalitetsmätningsproblemet stort,

servicegradupplevdgrad handlarhög iså mötenitjänster om
produktionsvolymochkvalitetmellan människor. Här pris,är

oftaSamtidigt konkurrensensammanvävda. isämreintimt är
skyddas verk-offentligsåväl Därtjänstesektorn privat.som-

automatisktellerregleringarsamheten medvetet viagenom
kun-mikromonopol, därOftageografiska avstånd. uppstår

band; dettakänslomässigatill producentenden knyts genom
från frisör- till tandläkartjänster.alltkan gälla

icke enbartproblem allsdessabörDet rörnoteras, att pro-
Eftersombetydligt djupare så.Deduktivitetsmätning. går än

prisförändringar skallvolym- ochhandlar hurde separeras,om
dehelasåväl BNP-måttetde reliabilitetenpåverkar ii som

inflationen. underskatt-skall Enprisindexarolika mätasom
infla-andra ordkvalitetsförbättringar innebär med attning av

underskattasproduktionsutvecklingenochöverskattastionen
underskattas.också därmedproduktivitetstillväxtenoch att-

förutveckla bättre metodersåledes viktigtDet attär att
harDelegationenkvalitetsförbättringar produkterna.mäta av

kvalite-problemetutföra specialstudielåtit mätaöver atten
ten5 Kvali-Assarsson

tetsförändringar och
produktivitetsmått

mätmetoderOlikaiexpertrapport 5.4.1

arbe-för Vidkvalitetsmätning.rad metoderdagI existerar en
användssom delvisfastställa producentprisindexmed atttet

företagenindustristatistikenfördeflator attuppmanassom
kvalitetsförändringar.identifiera Däroch värderasjälva upp-

villfinner möjligt ellergiftslämnaren detta inteinte uppge
kvalitetsförändringen likavärdetvärdering, pånågon sättes

noll.med
försökerpersonbilar,produkter,del viktiga såsomFör en

med hjälpkonsumentprisindexberäkningvidSCB enavav
kvalitetsförbättringar och därigenomexpertpanel värdera av-

kvalitet.ökadprishöjningenhur delgöra stor som avserav
inskränkersystematisktmetodvanligEn är att manannan

oförändrad ochkvalitettill produkterprismätningen ärvars
framgåttredanprodukter.alla Somdennalåter ärrepresentera

produkterdenemellertid sannoliktdet inte äratt gruppen av
representativ.
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Sammantaget bedömningenmåste bli, det baraatt är ett
fåtal produkter den officiellai statistiken kvalitetsvärde-som

adekvatpå ett sätt.ras

Hedoniska index

En teoretiskt avancerad förmetod kvalitetsmätning,mer som
under framförår allt USA, kalladeanvänts i såsenare är
hedoniska index. De söker konsumentens uppskattningmäta

eller Innebördentjänsten. söker specificeraärav varan att man
antal karakteristika för produkten, vilka kvantitativaett åsätts

värden. förändras,dessaNär innebär det produktens kvali-att
förändrats. kvalitetenNär sålunda kvantifierats, kan dentet

prisförändringennominella kvalitetsjusteras. Dessa justerade
resultatmått kan därefter användas täljare produktivi-isom
tetskvoten.

framför förDet allt bilar, hushållskapitalvaror,är datorer
och byggnader hedoniska index Allmänt tycksanvänts.som
sådana index lägre prisstegringstakt traditionellaän prisin-ge
dex konsumentprisindex, KPI. Störst blir skillnaden mel-som
lan för sådanamåtten produkter snabbgenomgåttsom en
teknisk utveckling, datorer.såsom

förorsakatharDetta påbörjat omfattande revide-att man en
den amerikanska produktivitetsstatistiken.ring Omarbet-av

gäller både produktionsresultatetningarna dataindustrin ochi
andra branscher,insatserna använderi datorer insats-som som

Resultatet klart förutspås medförainteännu ärvaror. som- -
upprevidering industriproduktiviteten. Nettoeffekten påen av

BNP dock svårbedömd. När värdetär andrainsatsvarorna iav
sektorer kommer produktivitetenjusteras dessa sek-ju iupp,

på motsvarande ned.°° svensktGraden För vid-denna justerastorer sätt attav
effekt beror dock på kommande skulle till hedoniskaövergång förindex datorerenvilken utsträck-i sannolikt medföra effekter. Sverige importerartypsamma avdatorer betrak-ning

del datorer. Om skullesinakapaital importenstor justerasentas avsom re- upp,
spektive inventa- skulle eftersomminskaBNP avdragspostimporten vidär enrier. BNP-beräkningen. En del datorerna används dockstor av som

vilken då också skulleinvestering, och alltsåjusteras upp
neutralisera effekten importhöjningen. delEn dataim-av av

består komponenter används vidporten insatsav som som
framställningen andra produkter och dessa branscher skul-iav

produktiviteten sänkas.
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Fallstudier5.4.2

förfallstudiergenomföra någrahar låtit attDelegationen un-
branscherproduktiviteten vissaidenhurdersöka uppmätta

ochfall,Ikvaliteten. pris-tilldå hänsynförändras etttas
indexhedoniskaharmotorcyklar,förkvalitetsökningen an-

hotellnäringen,dagligvaruhandelfall,andra samtI tvåvänts.
detta.omöjliggjortunderlagbristandehar

hedo-medvärderamöjligmotorcyklarförMarknaden attär
välantalharmotorcyklarberoende på ettindex,niska att

hastighet,hästkrafter,[motorvolym,karakteristikadefinierade
ihop. Ioch viktaskvantifieraskanetc] enutrustning, som

påverkarkarakteristikadessaförändringarhurstudie visas av
för-starkmarknadspris.7 Resultatetmotorcyklarnas är att enKvali-7Assarsson

underkonstateraskankvalitetmotorcyklarnasochtetsförändringar bättring se-av
produktivitetsmått utveck-teknisksnabbföljddelvis1980,delen avsomavnarei expertrapport tillverkare.japanskafrånproduktutvecklingochling intensiv

SCBvolymförändringar gjortochuppdelning pris-iDen som
kvalitetskomponen-studiedennaenligtunderskattarför KPI

denskulle prisstegringstudienEnligtmarknadspriset.iten
delenundertilluppgick 34KPIenligt procent avsenaresom

mellantillbarakvalitet uppgåhöjdtillefter hänsynl980-talet
indexmetod.beroende påoch 2923 procent,

Dagligvaruhandeln
utföralåtitdelegationendetaljhandelnstudieI somomen

för svenskkostnadsmåttochresultat-detaljeraderedovisas
produktivi-1970-talet. Traditionellaunderdagligvaruhandel8 och Julan-Eliasson

förhållande tillvolymutvecklingProduktivitetder ii bygger påtetsmått, ar-som
svensk dagligvaru- harSamtidigttillväxt.relativt storabetstimmar, visar svagenhandel i expertrap- innebärinträffat, vilkadagligvaruhandeln attförändringar avport

för 20annorlundadaglevereras änprodukt utiden sersom
sedan.år

kostna-höjerdiskar,manuellainförtaffärer harMånga som
Öppethållan-förbättradinnebärsamtidigt service.derna, men

genomsnittsaffären harButiksytanförlängts. ihardetiderna
höjdinnebärvilketfördubblats,15 årendeunder senaste

produkterantaletutökats; iSamtidigt harkvalitet. sortimentet
undermed 40ökathargenomsnittsbutiken procent samma

Även bättreinnebär service.dettaperiod.
kommitdärmedharkvalitetsförbättringar inteBetydande

Baksidanproduktionsvolymen.denmed sammai uppmätta av
vilketmed 40minskatbutikerantalet procent,är attmynt
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ökat konsumentersmånga avstånd till butiken. Det medför
kvalitetsförsämring för dessaservicen människor. Utredarnaav
har funnit detinte möjligt kvantifiera dessa olika effekteratt
eller fram nettobedömning kvalitetens utveckling.en av

Hotellnä ringen
Hotell- och har denrestaurangnäringen produktivitets-sämsta
utvecklingen alla, enligt NR-beräkningarna Samtidigtav ovan.
har branschens utbud under de decenniernasenaste genom-

kvalitetsförbättring.gått Delegationen har låtitstoren genom-
föra förstudie bl.a diskutera dessa kvalitetsförändring-atten
ar.°9Magnusson Pr0-

duktivitets- och Utredningen kvaliteten ökatvisar starkt. Rumsstandar-attkvalitetsutveckling-
den har märksDet bl.a bad-stigit. på och duschutrymmenhotellbran- attien

schen. förstu-En blivit och modernare tidigare hade detstörre normala hotell-
die, expertrapport endast tvättställ, fåtthar irummet WCett rummen egen

förstället korridoren,nyttja garderobernasatt ien gemensam,
och kvalitet förbättrats.har Telefon,sängarnas klockradio och

oftastTV, med kanaler,många standard. Ofta har ocksåär
hotellets restaurangstandard förbättrats kraftigt, inte minst
vad gäller frukostbuffén. Därutöver har datoriseringen depå

hotellen inneburit bättre förstörre Bokning,service gästerna.
incheckning och utcheckning snabbaregår

Kvalitetshöjningarna har troligen fångatsinte i prismät-upp
Dessutom branschensningarna. dataär över rumsutrust-egna
dåliga. finnsDetning möjligheter ställaingamm att samman

heltäckandenågon statistik. Slutsatsen de traditionellaär att
produktivitetsmåtten betraktasmåste med skepsis.

Till dessa problem skall, studien understryker, läggassom att
hotellgästermånga de affärshotellens.kpå prisokänsligaär

eftersom arbetsgivaren betalar deras vistelse. förstärktesDetta
tidigare skatte- och traktamentsreglerna. Sammantaget kanav
detta ha medfört snedvridning riktningi överinveste-en mot

kvalitetringar i något håller skapapå motreak-attsom nu en-
form lågpriskedjor.tion i av

5.4.3 Hur problemetärstort

Vi kan således konstatera, redan dessa begränsadeatt tre un-
dersökningar betydandepå problemvisar kvalitetsjusteraatt
produktivitetsberäkningarna. Det dock svårt hurär att avgöra
allvarligt kvalitetsmätningsproblemet för ekonomin hel-är som
het.
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prisfunktioner,hedoniskamätmetoden,lovandeDen mest
fåtaldärför baraspecificera används påoch ettsvårär att

därmetoder,används skönsmässigaområden. osä-För övrigt
Sannolikt hartordekvalitetsjusteringenkerheten stor.i vara

medtaktefterkrigstiden,underökatstatistiken ifelkällorna i
heterogenainslagalltutvecklatsekonomin störremot avatt

konkurrensme-viktigtkvalitetdäroch utgörtjänster, ettvaror
del.

börstatistikenosäkerhetenväxande i görDen att varaman
produktivitetsjämförelser mellantolkningenvid avvarsam

förMetodernajämförelser.internationellavidbranscher samt
olika länder.mellanskiljerkvalitetsvärdering åtoch sigpris-

kvalitetsföränd-anledningfinns hellerDet ingen attatt tro
Indust-länder.alla relevantadeskulle iringarna sammavara

börvilketolika,utvecklingsnivåoch i sigristruktur är upp-ge
naturligtviskankvalitetsutveckling; dessutomtill olikahov

kvali-tillupphovproduktionsfilosofi och kompetensolika ge
skillnaderolika kvantitativa ilikavältetsskillnader pro-som

duktionen.
harochsåledesavseendedettaOsäkerheten är stori sanno-

systematiskfinnsfråga det någonviktigtilltagit. Enlikt är om
kvalitetsvårigheternatilltagandede mätaHar attmissvisning.

elleröverskattatsproduktivitetsutvecklingeninneburit un-att
varandrafelenharellerderskattats tagit ut-

under-alltmerproduktionsresultatetpekar påDet attmesta
med heterogenbetydelsefulla branschernadeskattats i mest
delarkanskeochverkstadsindustrin tjäns-dvsproduktion, av

tillver-branschermindreMätfelen torde itesektorn. somvara
massaindustrin.ochskogs-produkter,homogenakar t.ex

produktivi-alltsåtorderesultatmått,tillhållerlängeSå vi oss
redovisatsstatistikdentetsutvecklingen i un-varaovansom

verkstadsindu-ochtjänstesektornframför alltderskattad, i
med kvalitetsmätningforskare arbetarDestrin. menarsom

kvalitetsjusterabör resursinsat-ofta ocksåemellertid att man
arbetskraften ökattillhänsyninnebärDet ävenattatt taserna.

moderna-blivitkapitaletochutbildningkvalitet attsin genom
dendåtroligtMestteknisktoch är attavancerat.merre

kvalitets-underskattarinsatssidanstatistiken påvanliga även
avseendedettadeninnebärvilketförbättringen över-iatt-

kvalitetsjustering resursinsats-produktiviteten. Enskattar av
produktivi-sannoliktdärför, lika,alltinnebär attannaterna

Nettoeffektenned. påreviderastetsutvecklingen måste pro-
ochtäljarebådekvalitetsjusteringar idåduktiviteten, görman

osäker.därmedärnämnare,
officielladenför del iinteDelegationen sin att manmenar
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produktivitetsstatistiken bör söka kvalitetsjustera resursinsats-
uppfattning delvis definierarVår då bort detär atterna. man

kärnan produktivitetsbegreppet, nämligen produk-iär attsom
ökar kvalitet höjs. Itiviteten just insatsernasattgenom mer

valet mellan sidanstår å TFP-stringenta termer göraatt ena
produktionsfunktionsanalysenresidualen liten möjligtsåi som
kvalitetsjustera och andraåäven nämnarenatt attgenom

sidan förresidual, sedan istörreatt acceptera nästaatt stegen
söka bena denna produktivitet dess beståndsdelar, bl.aiupp

analysera utbildningens betydelse. Delegatio-att t.exgenom
föredrar den sistnämnda Den överensstämmeransatsen.nen

uppfattarbättre med vad dagligt tal produktivitet.vi i som
Sammanfattningsvis produktivitetsmätningarDagens ten-

derar underskatta produktivitetstillväxten verkstadsin-iatt
dustri och delar tjänstesektorn. kvalitetsjusteringEnav av
produktivitetsmåtten [som täljareninskränker till ledersig
sannolikt till produktivitetsutvecklingen bör revideras iatt upp
dessa delsektorer nedåt andra.imen-

dock delegationen,Det hävda helagår inte, att attmenar
nedgången produktivitetstillväxten sedan 1960-talet skulleav

fångabero svårigheter kvalitetsförändringar. detpå Föratt
första tyder studier kvalitetsmätningsproblemetpåinga att är

omfattande. det finnsFör andra det skälså inget att anta att
dessa mätproblem plötsligt förstskulle uppträda vid mitten av
l970-talet.

Tumregler tjänstesektorn5.5 i

offentlig sektorI sällan marknadsprisåsätts någottjänsterna
alls. stället distribueras de ellerI till starkt subventio-gratis

betyderDet täljaren produk-mått påpris. imonetäranerat att
oftativitetskvoten helt saknas. Också andra delari tjänste-av

sektorn har produktionsresultatet svårmätbart, skälvarit av
redovisatssom ovan.

denna bakgrund har olikaMot tumregler regelbundnaersatt
produktivitetsmätningar offentligadelar den ochi privataav
tjänstesektorn. Så de svenska nationalräkenskapernaantar t.ex

tillväxten finansiellaarbetsproduktiviteten den sektorniatt av
offentliga2 medan den den sektorn tillår, iär procent sattsper

noll.
Tumregler likartat siffrorslag dock ibland med andraav - -

förekommer alla länder. Beroende sektorernas respektivepåi
storlek kommer de skilda utslag produktivitetsmåttetpåatt ge

försvårarnationell jämförelser.på Detta internationellanivå.
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sektorFinansiell5.5.1

snabbadecennietsdetbakgrundharMånga senastemot av
ochdatoriseringmedfinansiella områdetdetutveckling på -

produktivitetsanta-ifrågasatt detavreglering tvåprocentiga-
barasektorn Sverige. Detfinansiellaförgandet den i är en

använder dennaOECD-länderna tum-typminoritet avsomav
formflesta använderde någonfinansiella sektorn;för denregel

produktivitetsmåttBankerna harlöpande mätningar. egnaav
tyderkassaanställd påtransaktioner ent.ex somper --
detSamtidigt svårttillväxt år.snabbare 2 är attän procent per

bankernaavkastningbetrakta denbörhuravgöra t.ex somman
[åtminsto-dettahävdakanfår det s.k attvia räntenettot; man

dominerade Sverigemarknadreglerad ideni typ somavne
riksbankens1980-talet] beror påfram till början ränte-merav

produktivitet.bankenspolitik påän egen
särskildabakgrund låtitdennahar göraDelegationen mot

finansiella sektorn. Dedenproduktivitetenutredningar iom
studerasdemdatakällor. Ioch tvåmetoderolikaanvänder av

produktions-hjälpmedförsäkringsverksamhetochbank- av
innehål-teknologifront konstrueras,funktionsanalys. En som

produktivitetsutveck-medaneffektiva enheterna,deler mest
fronten, delsförskjutningdels iför enhetlingen mäts somen

Med dennafronten.tillavståndenhetensförändring iensom
för de olikacykliskastarkafår mycket svängningarmetod man
1987-89uppgångsfaserUnderenheterna.studerade som --

ned-Under2långtproduktivitetsökningenligger procent.över
enheter.förden mångagångfaser 1983-85 negativär° Hjalmarsson, --

och finansi-KöstnerZheng från destudien,omfattande utgårtredje,Den mest
Produktivitetsut- därförädlingsvärdenoch debokslutföretagensella ges.someffekti-ochveckling

avregleringenefter måsteDenförsäk- somsvensk räntenettot sesattvitet i menar
ochringsrörelse; finansielladedeldenproduktionsresultatet. Omdel avavenBjurekHjalmarsson, deflateraslönerförädlingsvärdeföretagens motsvaras avsomEf-Isakssonoch meddriftsöverskottetochbankanställda,förlöneindexmedfektivitet och pro-

duktivitetsutveck- arbetsproduk-ökningresultatetblirförändringen KPI, avenavsvenskling i 1970-talet.börjansedanhela årmed 5tiviteten procent avperbankverksamhet;
blirkreditförlusterochkursförändringartillhänsynOmbåda tasi expertrapport

har såle-Produktivitetenåret.3knapptökningen procent om
tumregeln.enligt den 2-procentigasnabbaredes stigit änWestlund,

och Ring-Lönnqvist
Produktivi-qvist

offentliga sektorntetsutvecklingen 5.5.2 Deni
finansiella sek-den

enligttumregel,torn, använder NRoffentliga sektornexpertrap- denFör en
port arbetskraftskost-definierasproduktionsresultatetvilken som

defini-arbetsproduktivitetsökningeninnebärnaderna. Det att
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noll. Så har många alla OECD-länderinteeras som men- -
Bakgrundengjort. FNs statistiska kommissionär s.katt i sitt

ofSystem National Accounts haftlänge nollschablon fören
produktivitetsberäkningar offentlig sektor.i Detta är en re-
kommendation, flestade följer.ländersom

Nollproduktivitetsantagandet godtyckligt, kan påär men
och begripligt, med hänsynvis till allasätt svårigheterses som

produktionen delar den offentliga sektorn.mäta iatt Hurav
skall försvarets produktivitet fång-antaletmäta It.exman
ade u-båtar

Nollantagandet blir dock allt mindre rimligt med tiden. dagI
produktionen offentligaden sektornutgör i tredje-nästan en

del hela den svenska ekonomin. Bara mindre delav en av
verksamheten central byråkrati och nattväktarsta-utgörs av

funktioner. Huvuddelen andra länder tilltens tjänsterär isom
del produceras företag, säljs marknaderprivatastor påav som

och därmed resultatvärde formåsätts Detiett pris.som av
finns därmed något naturnödvändigt varförinte argument

produktionsresultatetmått på skulle omöjliga konstru-attvara
sjukvård, undervisninginom och delar den socialat.exera av

tillfredsställandeDet inte godtyckligär attomsorgen. tum-en
förregel gäller del denså samlade ekonomin.storen av

flestaDe andra länder har noll produktivitetssteg-antagit
Sverige, oftast försåsom då offentligring, verksamhetmen som

betydligt mindre den svenska. Vissa länder harär emellertidän
andra tumregler. I Europa Belgien, Italien, Luxemburgantar
och Västtyskland årlig produktivitetsökning offentligadenien
sektorn 0,5på Australien 1,5 och Japanprocent; antar procent

hela 2 årlig ökning den offentliga sektornsantar procents av
produktivitet. förArgumentet ifrån nollschablonenatt är

stigande utbildningsnivå och löpande rationaliseringsverk-att
samhet, bl.a datorisering, borde medföra årligvia till-vissen

arbetsproduktiviteten.växt av
Olika antaganden produktivitetstillväxten offentli-deniom
sektorn utslag BNP-nivån ochpå BNP-produktivite-påga ger

Effekterna blir offentligaden sektornjuten. större större är.
Sverige har den offentliga sektorn västvärlden mättstörsta i

offentlig konsumtion andel BNP, vilket innebärsom som av
antagandena offentlig produktivitet fåratt störreom genom-

slag svenskpå BNP-utveckling och BNP-produktivitet iän
andra länder. Innebörden andra antaganden nollpro-är att än
duktivitet skulle tydliga utslag denpå aggregerade tillväx-ge
ten.

diagramI 5.4 översiktligt hur BNP-utvecklingenvisas skulle
blivit, andra antaganden nollschablonen underän använtsom
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Diagram 5.4
produktivitetstillväxt iantagandenolikaBNP vidUtvecklingen omav

offentliga sektornden
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;roduktivitetsutvecklingenantagandendika iElonomiskaKonsekvenserKällaNorrman mav
sektorn SCB1990.Hemliga Srerigeden i

japanska 2-betydande detEffekten blirde 30 åren.senaste om
försumbar detanvänds,procentsantagandet nästan ommen

noll-ersättandeanvänds.0,5-procentsantagandet Etttyska av
BNP-tillväxteninnebär0,5-antagandemedschablonen attett

japanska 2-detprocentenheter Omår.med drygt 0,1ökar per
BNP-tillväxtenårligaskulle denanvändes,procentsantagandet

procentenheter högre.bli 0,5Sverigei

beräkningarAlternativa5.5.3

innebär dockbetydelse. DetsåledesharNollschablonen viss
huruvi-missvisande. Fördennödvändigtvis att vetaärinte att

ochförförmåntill något inollantagandet börda annat,överges
eventuel-vilken riktningkunnafall vad, imåsteså avgöraman

går.missvisningar
tillsammanhangdettahänvisarUtredningsdirektiven atti

genomförts.harunderområde årdettarad studier på senareen
[ESO] har låtitoffentlig ekonomiför studier iExpertgruppen

offentligadenkostnadsutvecklingenutföra rad studier iaven
ochplanerings-socialvårdensoch ratio-Sjukvårdenssektorn.
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Tabell 5.2
Produktivitetsutveckling i den offentliga sektorn 1960 -1980,
årligt genomsnitt i procent

Tidsperiod 60-65 65-70 70-75 75-80 70-80
Allmän- och utrikesförvaltning -3,7 -5,5 +4,5 -0,6
Rätts- och polisväsende -2,7 -6,1 +3,1 -1,6
Försvar -0,1 -1,0 -0,6
Utbildning -3,2 -6,3 0,2 -3,2+ -1,5
Hälso- sjukvårdoch -3,6 -3,7 -1,4 -2,2 1,8-Socialförsäkringar -0,4 -2,6 -4,8 -0,2 -2,5
Socialvârd -2,8 -0,4 -1,6
Bostads- och samhällsplanering +0,2 -8,9 -4,5
Kultur och rekreation -5,4 +6,4 +0,7 -5,5 -2,4
Näringslivsfrämjande åtgärder +1,5 +2,1 +0,1 +0,4 +0,2
Hela sektorn -1,4 -1,6 -1,5

Källa offentligaDen sektorn produktivitet ocheffektivitet, bilaga21 till LU 1987.-

naliseringsinstitut SPRI har publicerat många rapporter om
resultat- och produktivitetsmätning sjukvården.i Kommun-
och Landstingsförbunden har påbörjat omfattande produktivi-
tetsmätningsprojekt. Statskontoret har jämfört svensk offent-
lig verksamhet med nordiska länders.övriga

Ingen enighet råder hur resultaten skall tolkas. Statskon-om
nordiska jämförelse tyder detorets på svenska styckkostna-att

derna för offentlig serviceproduktion allmänhet ligger betyd-i
ligt7 nordiskavåra grannländers.Statskontoret, över Med den metodik som

198348.rapport BSD-utredningarna indikeras försämringanvänt, att en av pro-
duktiviteten, styckkostnader, skett den offentligamätt isom
sektorn under 1960- och 70-talen. Tabell 5.2 sammanfattar
översiktligt ESO-studiernas resultat.

ESOS studier

Som försämringen genomgående och mycket stark.ärsynes
Sjukvården skulle således ha minskat produktivitet medsin i

3 under periodengenomsnitt år 1960-80; denprocent per
sociala sektorns produktivitet skulle ha minskat med 1 12

1970-80; skolansåret produktivitet skulle fallithaprocent om
med 3 under periodenår och1965-80; produktivi-procent per

3 detaljeradEn den statliga administration skulle hai minskat 2ge- teten procentnomgång ESO-av 1960-SO.årperstudiernas resultat
det härNotera bara dämpningfinns Offentliga inte sigatt röri om en av

sökarljustjänster produktivitetstillvâxten, nedgång produktivi-utan- om en avproduktivitetmot tetsnivân, dvs tillväxt. Försämringennegativ iär störstomoch användare,
början perioden. Vissa resultat tyder produktivitets-påDsFi 198613. attav
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underuppåtoffentliga sektorndendelar väntutvecklingen i av
administrationen.statligadenframför allt1980-talet, inomtillbilaga 21Se

nollantagandetskullekorrekta,87. siffrorLU dessaOm envaraär
Produktivitetsök-utvecklingen.faktiskadenöverskattning av

svenska ekono-för hela dendvsaggregerad nivåpåningen -
redovisats,vadskulle då änsämreännumin ovansomvara- bety-därför väcktsiffror harl970-talet. ESOsförframför allt

uppmärksamhet.dande
slutligadendockkan inteESOs accepterasmätningar som

offentligadenproduktivitetsutvecklingen inomsanningen om
styckkostnads-endastpraktikenESO-studiernasektorn. iär

produk-för redovisavolymmåttenklaanvänderDe attmått.
undervisningstim-utfördaantal operationer,tionsresultatet - tillrelationdemställeroch iärenden,handlagda etcmar, -

studierESOs iarbetade ärvanligen timmar.resursinsatsen,
godtyckligajämfört med detframåtdenna mening stegett

produktionsresultatet,löpandesökernollantagandet. De mäta
betydandeväcktocksåharDeuppslagsriktofta på sätt.ett

länder.andrauppmärksamhet i
förändra-Redovisningbrister.ocksåemellertidfinnsDet av

demografi. Dåförändradtillhänsynstyckkostnaderde intetar
decennierna, sti-deskettåldras, såbefolkningen senastesom

likaAlltvårdbehovetgenomsnittliga capita. annatdet perger
förstyckkostnaderna iingreppdärmed ocksåsannoliktstiger

därförbehöver intestyckkostnadsökningendelvården. En av
krav.förändradeproduktivitet,förämradföljdvara utan avav

Kvalitetsproblemet
hänsynnågonvolymmåttendockbristen tarDen är attstora

betalningsvilja. Imedborgarnasellerkvalitetsförändringartill
och liknan-ESO-studiernadärför sannoliktfallflera det attär

produktivitetsutveckling-underskattarstyckkostnadsmåttde

en.
höftledsoperationproblemet. Enfår illustreraexempelEtt

idyrungefär dubbelt sådagESO-materialet, i me-visarär,
1960-resurser] påmycketdubbeltdrar sådenningen somatt

halve-haproduktivitetensåledesskulledettalet. Mätt på viset
normaltdagfaktumdet i rörpatientenSamtidigt attär ettrats.

Orsa-eftermindreoch har operationen.efteråt,bättre ontsig
inopereradematerial denochteknikmedicinsk iken är nyany

Är förbättrad,detskall bedömas.dettahurleden. Frågan är
explicitlängeproduktivitet Såoförändradförsämrad eller

betalningsvilja inteochellerutvärdering patienternaspolitisk
fastställs, vi inte svaret.vet
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försökMånga till kvalitetsmätningar har undergjorts senare
bl.aår, ESO själv. Ofta innebär detta bestämdavissaav att

nyckeltal de politiska beslutsfattarna avspeglasom av anses-
kvalitetsmål verksamheteni Inkluderas kvalitetsför-mäts.-
bättringar dettapå resultatmåtten blir bildenisätt splitt-mer
rad och entydigtinte så de styckkostnads-negativ isom rena
studierna. finnsDet också exempel hur resultaten,pågott om

nyckeltal, under kraftigtmätt förbättratsår delarsom isenare
offentligaden sektorn.av

gällerDetta dock överallt. Mycket förinte talar att en pro-
duktivitetsnedgång under de decenniernasenaste iägt rum
delar den offentliga sektorn. Ett exempel skolan. Under-av är

elev dagvisningen dubbelti dyrär såän på 1960-per mer som
talet. Delegationen kan undervisningensinte kvalitetattse
skulle ha5 blivitEn motsvarande bättre.dis- i månnärmare

kussion produk-om Delegationens slutsats nollantagandet otillfredsstäl-är att ärutbild-tiviteten i lande. Samtidigt det uppenbart det dag finnsär i inte någotattkommer idelningen
betänkandet. skulleIII mått kunna det.annat Delegationenersättaav som instäm-

Lennart Hjalmarssonsi bedömning Den samlade erfa-mer
renheten alltför och alltför fläckvisär ännu förringa skallviatt
kunna känna säkerpå mark det gäller dra säkranäross att
slutsatser5 produktivitetsutvecklingenHjalmarsson offentlig sektor.°iom

forsk-Metoder i försökVarje centralt spikadatt ansätta tumregel skulleen ny,produktivi-ning om kännetcknas lika mycket godtycke dagens nollalterna-aveffektivitetoch somtet
tiv.med tillämpningar

offentligpå sektor, Uppgiften därförmåste bli arbeta för bättre mått,att påDs Fi 199120.
område därvarje möjligt.så Målet börär delområdepåattvara

efter delområde nollantagandet med löpandeersätta produk-
tivitetsberäkningar. Delegationen har haft möjlighetinte att
själv genomföra sådana beräkningar. deI statistiska analyser

följer kapitel där jämförelseri nästa med omvärl-som görs-
den därför,ingår där deninte vanliga nollschab-annat anges,-
lonen. Detta olyckligt, dagens lägeär i oundvikligt. Detmen
gäller dock hela tiden klar kvalitetenatt de dataöver påvara

används och övertolka dem.intesom

5.6 Svensk jämförtstatistik med
utländsk

Ovan har rad brister och problem dagens ekonomiskaien
statistik belysts. Läsaren har kanske fått intrycket denatt
svenska statistiken skulle dålig förhållande till statistikenivara

andra länder. Det bör därföri understrykas, problemen med
dataunderlag, datainsamling och metodval deiär stort sett
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lösningarvalt olika tekniskaländer haröverallt. Olikasamma
dessa problem.på

för produktivitetsmät-OECD-ländernasstudieEn praxisav
mätprocedurer tillämpas.antal olika Närning visar att ett stort

volymutveckling harförädlingsvärdetsgäller beräkningdet av
identifierat fem huvudmeto-olikaOECD-sekretariatetsåledes

olikavarianter, användshar olikavilkader ii sin tur som
respektiveförhållandenaberoendemedlemsländer på i

data.bransch och tillgången påWest-Lönnqvist,
Westlundlund och dettekniska lösningar,andravaltkan haländerAndra menProduktivitetsmät- statistikensvenska någotden ifinns tyder påinget attsomtjänste-ning i privat

probleminför någotskulleavseendeavgörande stå änstörresektor några ut-
erfarenhe-ländska nationellasvenskaframstår den statisti-lands. Snarareannatoch aktuellter statistikenjämfört med mångatillförlitlig irelativtken somforskning, tillPM

uppgiftertillhör, enligtdenbäst,länder. Denandra inteindustrideparte- är men
Handels- sekretariat,delegationensmentets tilllämnatstatistikerOECDssomtjänsteråd,och produktivi-medlemsländernastredjedelenden bättre av1990.

tetsstatistik.s publi-Nyligen
tidskriftencerade

The Economist re-
enkät,sultatet av en

internationelltdär jämförbarhetStatistikensverksamma stati-
fickstikanvändare skallproduktivitetavseendejämförbara dataInternationelltledandebedöma tio samarbetsor-västligafram deOECD,löpande staternaseko- tasindustriländers av

dockstatistik. harnomiska också. OECDskerSå intemed Paris.iganisation säte
därkom påSverige medlemsländernasolikabearbeta desjälvt primär-attresursereftertredje plats,

ländernasde respektive natio-statistik. Man i stortaccepterarochKanada Austra-
bedöm-lien. Italien ocksåDärmednalräkenskapsdata. måste attaccepteraman

des ha den sämsta oftametoderframtagna mednationellaolika serier är somekonomiska statisti-
skiljer åt.sigken.

nationelladeemellertid OECDfall serier-räknarI några om
publicerasproduktivitetsdatadeinnebärDet att avsomna.

national-medlemsländernasfrånskiljeriblandOECD sig egna
gällervadde datagäller också Sverige;räkenskapsdata. Det

oftaskiljerOECDanvänds sigproduktivitetsvensk avsom
statistiken.svenska Dettaförekommandefrån vanligastden av

skältvå

kapital-officiell statistiksaknarde länderFör över0 egen,som
OECD-sekretariatetutveckling NRstockarnas i gör egna,

fjärde-ungefärgälleruppskattningar. Dettaskönsmässiga en
kapital-OECDsdäribland Sverige.OECD-länderna,del av

vilkadata investeringar,NRsbaseras påstocksserier om
linjärtumregelför länderallaåsätts av-omgemensamen

kapital-från olikadeskiljerkapitalet. Denna sigskrivning av
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stocksberäkningar olika statistikanvändare Sverigei ut-som
nyttjar.

arbetsproduktivitetsberäkningarOECDs från produk-utgår0
sysselsatt, produktion Orsakention timme. ärper per

svårigheten fram tillförlitlig från fleratimstatistikatt av
medlemsländerna.

Detta OECDs jämförelserinternationellagör även innehål-att
ler rad problem. arbetar förMan närvarande OECDinomen

försöka harmoniserapå de olika nationella beräkningsmeto-att
derna. Också [EGsEUROSTAT statistiskainom kontor] pågår

förarbete utveckla för produktivi-ett att systemgemensamma
tjänstesektorn EG-länderna.tetsmätning i arbetei Detta be-

finner dock bara linda.sig Allmänt gäller därförännu i sin att
bör varsamhet vidvisa internationella produktivitets-storman

jämförelser. synnerhetI gäller detta jämförelser produktivi-av
tetsnivåer tjänsesektorer.i

Behovet förbättrad5.7 statistikav

Sammanfattningsvis finns Ävenrad mätproblem.svåraen om
den svenska ekonomiska statistiken väl kan hävda med densig

flestade andra länder,i dag tillfredsstäl-situationenär i inte
lande. Delegationens uppfattning produktivitetsstatisti-är att
ken bör byggas förbättras.och förstaDet kravet SCBut är att
bör formellt uppdrag fram och förett att ta ansvara en
löpande nationell produktivitetsstatistik. Det innebär automa-

etttiskt krav konsistens mellanpå täljare och nämnare, samt
mellan olika delsektorer ekonomin.i

långsiktigaDet målet dennamåste statistik blirattvara en
del nationalräkenskaperna, för säkerställa konsistens ochattav

jämförbarhet.internationell Såväl arbetsproduktivitet to-som
talfaktorproduktivitet bör redovisas. Detta innebär också att
SCB bör uppdrag löpande kartlägga omfattningeni ochatt
utvecklingen arbetade vidareutveckla kapi-timmar samt attav
talstockberäkningarna. båda fallenI gäller detta såväl ekono-

helhet enskilda,min viktigare branscher.som som
kommerDet dock tid sådan statistik byggtsinnanatt ta en

därförMan också kunnamåste primärstatistikenutnyttjaupp.
för branschvisa, detaljerade bedömningar.göraatt

Även behövsi övrigt den ekonomiskaupprustningen av
statistiken Sverige, påi nyligen beslutatsättsamma som man

ambitionshöjningar för den ekonomiska statistikenstora iom
andra länder, Storbritanniensåsom och USA.
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företagsregistretförbättrakraftig bör påEn satsning göras att0
för statistikanvändning.

nationalräken-primärstatistik ochför samordnaArbetet att0
primärstatistiska dataintensifieras, olikabörskaper så att

medblir konsistenta NR.
sektornUppgiftslämnare, såväl den inomprivatainom som0

de hartill detbättre levaoch kommun, måstestat ansvarupp
skallinformationen statistikenochför ekonomiskadenatt

uppgifter korrekta ochläggas vidvikt börbli bra. Stor äratt
lämnas tid.i

fördjupas,sekretariat börstatistiskaSamarbetet med OECDs0
möjligt.jämförbarhet långtinternationell uppnås såså att

måletoffentliga sektorn, börVad gäller den ersättaattvara
fler sektorer.alltmed löpandenollschablonen mätningar i
övergripandefinna enda,möjligtblir detSannolikt inte ettatt

pluralistiskinledningsviskrävsproduktivitetsmått. Det en mer
volymmått,handläggningstider,nyckeltaldär olikaansats,

konsumenternaskvalitetsindikatorer,styckkostnader, syn-
för verksamheter.fram olikapunkter och ihopvägstas

produktivitetstillväxt dentumregeln 2Också iprocentsom
denDelegationenfinansiella sektorn bör attöverges. menar

redovi-utvecklats denmetodik i expertrapport ovansomsom
löpande produktivi-sats föranvändasbör kunna upprättaatt° mflWestlund a.a

sektorn.deni expertrapport itetsmätningar även
produktivitetsmätningarvidsärskilt problem privatiEtt

harfastighetsförvaltning. Denbranschentjänstesektor rör
bliranställda, och kvotenmycket omsättning,stor men

kraftigtresultatdessutomordentligt osäker. Dessutom svänger
därförbörochfastighetskonjunktur Denberoende på räntor.

för tjänstesektornproduktivitetsutvecklingenexkluderas, när
SCB-beräkningarskett dehar ocksåberäknas.skall Så i som

redovisats ovan.
framhållas behovetocksåsammanhangdettaSlutligen bör i

medmöjligtlångtnationalräkenskaperna såkompletteraatt
ekonomiska aktiviteternasdeberäkningarochstatistik över

effekter miljön.på

Slutsats5.8

uppenbarli-produktivitetsstatistikpålitligutarbetaAtt ären
Framför allt det svårtproblem.förknippat med rad ärengen

totalfaktorproduktivitetenstillförlitligafram serier överatt ta
blir alltmätproblemenslutsatsutveckling. En är attannan
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sofistikerad, internationaliserad ekonomii medstörre väx-en
ande tjänsteinnehåll. därförbörMan äldre statistik medta en

salt. Man ocksåmåste med internationellanypa vara varsam
jämförelser.

dessaTrots svårigheter det enligtgår delegationensinte,
uppfattning, tolka hela den kraftiga dämpningen denatt av

produktivitetstillväxten enbart statistiskuppmätta som en
Även svårigheterna har tilltagit,missvisning. mätaatt ärom

det möjligt de har kraftiginte ochså systematiskvisa,att att en
snedvridning riktning tillväxten.underskattningN iocksåDetta motär en av

slutsatsden Framför allt det möjligtsom dessa svårigheterinteär visa,att attAndersendras iav skulle tilltagit kraftigtså l970-talet.just i mitten avinternasjonaleDen
Problemet med nedgången produktivitetstillväxten kanbakgrunnen, bilaga av

till10 LU 90, samt således definieras bort. Statistiken för-naturligtvismåsteinteProductivi-Festav bättras, och börSCB uppdrag producera löpandei att pro-the Serviceinty
duktivitetsstatistik. Kanske nedgången tillväxttakten dåSector, OECD i visar

1990. ha mindre dramatisk den officielladensig varit iän synes vara
Även fallet,statistiken. skulle vill delegationensåom vara

uppgiftenunderstryka öka produktiviteten likvälatt äratt
utifrånviktig, målet öka det materiella välståndet ochatt

resurssnål tillväxt.uppnå en mer
Delegationens bedömning alla statistikpro-vi,är att trots

blem, kan använda finns, förden statistik änattsom om-
försiktighetmed dra slutsatser politi-den ekonomiskaom-
uppgifterkens och möjligheter.



jämförtKAPITEL

Sverige
med omvärlden

produktivitetsutvecklingenjämförs svenskal detta kapitel den
Inledningsvis redovisas tillväxten undermed den i andra länder.

studerasperiod, varefter de decennierna ilängre senaste meren
nedgångenSyftet huruvida den svenskadetalj. är avgöraatt

från1970- 80-talenunder och skiljer sig den i andra länder.
såvälJämförelsen industriländersker med större grupp somen

med mindre En tolkning och värdering resultatetgrupp. aven
görs i nästa kapitel.

längreUtvecklingen6.1 i ett

perspektiv
svenskadenoch harkapitel 2 5statistikenframgått iSom av

debetydligt långsammareproduktivitetstillväxten varit senas-
Allvaretl960-talen.och iunder 1950-den20 åren änte var

utvecklingensvenskadenhurdelsberorförhållande pådetta
60-talensochhur 1950-delsomvärlden, påjämfört medvarit

vilkenperspektiv. Fråganhistorisktlängre ärtillväxt sig i ettter
historien exceptio-ekonomiska varitsvenskaperiod deni som

ochdet 1950-ellerÄr nedgångdedet årens ärnell. senaste
perspektivetlångauppgång Detsnabba ut-samtl960-talens

frågan.ljuskastarländer visstvecklingen överövriga etti
redovisningenkapitel. dettaIdelas tvåAnalysen i avges

utvecklingensvenskadenhurbeskrivshärsiffermaterialet;
länder.olika Ijämfört medochperioder nästaolikaundervarit

ochvärderaskapiteldettaresultatenkapitel kommer i att
frågan hurdel påskall därdeanalyseras; svaretutgöra aven

produktivitetsproblemetsvenskadet är.allvarligt
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6.1Tabell
Ökning 1001 -1930BNP capitai per

år genomsnittiProcent per

184650 0,4180105 - 1,2184650-189195184650-187175 1,4
0,9187175-189195

1,5189195-192630189195-190610 1,9
1,2190610--192630

3,11971751926302,8195155192630 --
3,5195155-197175
1,9184145-197680

of 19ththethe Beginningof SwedishHistoricalGDPKälla Estimates sinceKrantz New
of andWealth, 1988.The Review IncomeCentury,

BNP-tillväxten

från före industri-tidensvenska BNP-tillväxtenDen capitaper
produktivitetsretardationentill dess påaliseringen insatte

Siffrorna tillbaka ändatabell1970-talet åskådliggörs 6.1. gåri
siffermateri-förra bygger delvisseklet ochtill början på nyttav

detlöpandeför bildSverige. De materi-stegring avger en av
välståndet.ella

frångenomsnittliga ökningstakten BNP capitaDen perav
1970-talet undertill slutet1840-taletbörjan nästan ettavav -

observationerhalvt sekel Tvåoch 1,9 år.procentett var per-
förstasiffrorna tabellen detledning Förmedkan i attgöras av

industrialise-medkliv sambandtillväxten uppåt iett storttog
därefter, meddenoch svängningarvissa runtringen änatt om

efter-fortsatte det andralångsiktstrenden, Förstiga. attatt
Aldrigförsta framstår unika.decennierkrigstidens två som
snabbtillväxtenden ekonomiska Sverige såtidigare har i varit

Industrialiseringsperioden slutetårtionden.under dessa isom
den svenskaindustriell omvälvning1800-talet innebarpå aven
snabba till-jämförelse efterkrigstidensmedekonomin, imen

ändå blygsam.periodenunder dentillväxtenväxt var

Produktivitetstillvâxten

dock,Observera från tillväxtBilden blir densamma, går ii stort sett om manproduktiviteten iatt till arbetsproduktivitet. diagramData 6.1BNP icapitadefinie-diagrammet per
produktivitetstillväxten,lproduktion tydligarevisar svängningarna i interats som

med deanställd,per efter första världskriget. samband med krigsslu-Krisen iminstmed-problem detta
med-blev den djupaste svensk modern historia; samtidigtitetför.
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Diagram 6.1
Årlig glidandeSverige, 1876-1988,anställd itillväxt i BNP per

fem årmedelvärden
BNPanställd indexTillväxt i

0,3

0,2

A
0,1 v-

l
-0,1

8050 75 85 9035 55 60 65 7025 30 40 4595 00 051015 2085 901880

ElonomiskllbattKälkt efter 890.SackarSverigeErixm

starkare.därefter blev destoförde Stålbaddess uppgångenatt
liksomdjup också,1930-talskrisens stagnationen i sam-syns

slutfas.världskrigetsmed andraband
och 80-produktivitetstillväxten under 1970-Nedgången av

framträder tydligt. Lika-60-talenjämfört med ochtalen 1950-
efter världskrigetförsta andraframgår decenniernadeså att

produktivitetstillväxtensbara vad gällerenastående, intevar
tillväxt.och oavbrutenfråga stabilitetocksåstyrka iutan om

förstaviddetta perspektiv25De åren sig itersenaste en
period,exceptionellt dåligbetraktelse någoninte utansom

normala. Samtidigttill detåtergång attsynssom ensnarare
1970-talet relativt utdra-underproduktivitetsstagnationen var

1930-talets början,från periodenden, bortsett iattsamtgen,
l900-talet.fredstid under Omnedgångenden djupaste ivar

förloppet från världskrig och depres-det historiskaman rensar
förloppet de decenniernaframstår undersioner senaste som

mörkare2 Om-Se Erixon
utifrån isoleratvandlingstryck och bedömasskall dockUtvecklingen inte ett

produktivitet i ex- förrollOmvärldsfaktorer har spelatperspektiv.svenskt stor
pertrapport Trender ochutveckling.svenska ekonominsden variationer i

därför också bedömasproduktivitet börsvensk interna-ettur
tionellt perspektiv.
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6.2Tabell
1870-1950BNP arbetstimmeper

årligGenomsnittlig tillväxt i procent
1870-1913 1913-1950

Australien 0,6 0.7
Österrike 0.21

0,7Belgien 1
Canada 2,0 1,3

1,6Danmark 1,5
Finland 1,7 1,7
Frankrike 1,5 1
Västtyskland 1,6 0,7

0,8 0,7Italien
0,5Japan 1

0,9Nederländerna 1,1
Norge 1.3 2,1
Sverige 2,1 2,2
Schweiz 1,2 1

0,9Storbritannien 1
USA 2,0 1,6

Genomsnitt 1 1

Källa Maddison,1982,appendix ochB.A

jämförtlångsiktiga tillväxt6.2 Sveriges
med andra länders

betydelsefull studie MaddisonI analys dengörsen av en av
långsiktiga produktivitetsutvecklingen industri-20i närmare
aliserade länder. beräknar bl.a arbetadHan BNP timmeper

sammanfattarända tillbaka till Tabell produktivi-1870. 6.2
tetsutvecklingen, detta dagens16 OECD-på ivis,mätt av

1950.3för framländer perioden till3Maddison Phases
of Capitalist Deve- framför förStatistiken osäker, allt de äldre delperioderna.är
lopment, Oxford Icke desto mindre detta sannolikt den genomarbetadeär mestUniversity Press

jämförelseinternationella långt tillbaka tiden. Omgår så i1982. börDet somun-
derstrykas, siff-att den används med varsamhet, den sannolikt hyggligviss ger enför äldre peri-rorna uppfattning frapperarhuvudmönstret tillväxten. Tvåi tingomoder naturligtvis är

vid läsning tabellen.mycket osäkra. Så en av
baseras måttett.ex
för arbetstimmar förstadet den svenska produktivitetstillväxtenFör under0 varföre 1913 på extra-

hela denna period snabbare lands.någotavsevärt änpolation och dessut- annat
det djärvapä första hälftenUnder den l900-talet den dub-om an- nästanav vartagandet arbets-att belt förhögså genomsnittet i övrigt.som gruppentiden lika lång ivar det andra de tillväxttakternaFör under dessaär uppmättaalla länder. 0

för flestaäldre perioder de länder betydligt lägre vad deän
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långadetGO-talen. Ioch1950-bli underkom attsenare
snabbaGO-talensochframstår 1950-perspektivethistoriska

för helabara Sverigeremarkabel itillväxt inte utansom
västvärldenfgenomsnittli-4Den

produktivitets-ga
för samtli-tillväxten

6.3Tabelllän-studeradedega industrialiserade16Ökning jämfört medSverigeiarbetad timmeBNPiunderderna peri- per
1870-1950 -1989.oden 1870länder

1,7 procent pervar länderAntalSverigeSverigeGenomsnittPeriodGenomsnittetår. Sverigeföregenomsnitt16 länder1950-för perioden
479 procent pervar 61,11,81,61870-1880baraår; tarmanom 31,42,01,41880-1890blir60-talenoch50- 11,72,81,61890-1900högre.siffran ännu 11,72,61.81900-1913

51,22,42,11913-1929
41.92,71929-1938 1,5
22,23,41,719501938-
70,93,43,81950-1960
91,04,84,91960-1970 , 120,82,63,319791970-
70,91,81,919881979 -

1982.Oxford PressUniversityDevelopmentof CapitalistPhasesMaddisonKälla

Canada,Belgien,Australien,förutom Sverigeländer ingårDe 15 ärsom
Nederländerna, Norge,Tyskland, Italien, Japan,Frankrike,Finland,Danmark,

Österrike. förSiffrorna 1979-88och ärUSAStorbritannien, Sverige,Schweiz,
syssel-baseras BNPeftersom de påtidigare,jämförbara med dehelt perinte

Outlook 1990.från OECDde hämtadeärsatt;

framgår klartdetalj. DärutvecklingenTabell i6.3 visar mer
frånavvikerförloppet genomsnittetsvenskahur detochnär

framgårsiffrorMaddisonsländerna. Avstuderadeför de att16
1800-slutettilltogSverigeproduktivitetsökningen i mot av

betyd-lågsedanproduktivitetstillväxtensvenskaoch dentalet
förstahelaunderför ländernade 16ligt genomsnittetöver
hadeförsta världskrigetochMellan 18901900-talet.halvan av

deproduktivitetsutvecklingensnabbastedenSverige näst av
undernåddesstuderar. ToppnoteringenMaddisonländer som

produktivitetstillväxtensvenskaden40-talen, dåoch1930- var
snabbdubbelt genomsnittet.så som

försäm-relativaefterkrigstiden har Sveriges positionUnder
tal,absolutaproduktivitetsutvecklingen isvenskaDen varrats.
ochunder 1950-mycket godjämförelse med tidigare år,och i

produktivitetstill-Ändå ländersunderlåg den60-talen. övriga
svenskasedan denförsta perioddenEfterkrigstiden ärväxt.

produktivitets-svenskfört medindustrialiseringen sig ensom

11-1129S
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tillväxt långsammare Under 1970-varit genomsnittets.änsom
försämrastalet Sveriges relativa ytterligare. Produkti-situation

vitetstillväxten länder överskrider då med tredjedeli övriga en
svenska.den

Maddisons data kompletteras med motsvarandeDå OECD-
för framgårstatistik 1980-talet produktivitetstillväxtenatt un-

decennietder det ytterligare, såväl Sverigeisenaste stagnerat
omvärlden. decenniets svenska produktivi-Deti senastesom

framstårtetstillväxt detta dåligperspektiv tvåi isom avseen-
första förden. det den länder-För genomsnittetär sämre än

så den 1950].svenska tillväxten ända sedanvaritgruppen som
det andra tillväxten absoluta tal den lägsta sedan denFör iär

första industrialiseringsfasen den svenska ekonomin 1870-påi
talet.

förtabell har produktivitetsutvecklingen sedan deI 6.4 1870
fem ekonomierna TysklandUSA, Frankrike,Japan,största -

jämförtsoch Storbritannien med metod använ-somsamma-
för föregåendedes den tabellen. Förloppen skiljerSverige i sig

amerikanska utvecklingen bättreDenåt. genomsnittetänvar
fram däreftertill andra världskriget; har den varit sämre.
Frankrike har legat under delengenomsnittetöver större av
perioden, medan Storbritannien Produktivitets-legat under.
tillväxten Tyskland starka ekonomiDeni visar svängningar.

6.4Iabeu
Okning i BNP arbetad timme i USA, Japan, Frankrike, Tyskland ochper
Storbritannien 1870-1989. Genomsnitt förhållandei till 16 industrialisera-
de länder.

Period USA Japan Frankrike Tyskland Stor-
britannien

1870-1880 1,4 1,1 1,5 1,0 0,7
1880-1890 1,3 1,2 0,6 1,5 0,8
1890-1900 1,2 1,3 1,2 1,5 0,8
1900-1913 1,1 1,1 1,0 0,8 0,5
1913-1929 1,1 1,6 1,1 0,7 0,7
1929-1938 0,5 2,3 1,9 1,6 0,6
1938-1950 2,4 0,5 1,3- -
1950-1960 0,6 1,5 1,2 1,8 0,6
1960-1970 0,5 2,0 1,1 1,1 0,7
1970-1979 0,6 1,5 1,2 1,4 0,8
1979-1988 0,4 1,7 1,3 0,9 1,1

Källa Maddison a.a.
Siffrorna för helt jämförbara1979-1988 med eftersomovanstående deinteär
baseras sysselsatt. kommer frånBNP Depå OECD Economic Outlookper no

tabell46, 46.
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periodenundersvenskadenlikartatförlopphar mestettsom
Produktivitetsut-japanska.denvärldskrigetfram till andra är

skiljerefterkrigstidenUnderdärvecklingen successivt.stiger
utvecklasfortsätterländerna Japanbådadock de åt attsig

relativamedan Sverigesländer positionsnabbare övrigaän
försämras.

lång-alltså SverigekanSammanfattningsvis i ettsägas, att
ungefärfram tillsnabbareperspektiv snittetsiktigt änväxte

därefter Itillväxtensvenska relativa avtagit.den1950, attmen
1960-talet,undertillväxtensnabbastedental nåddesabsoluta

framstårljushistoriens exceptio-tillväxtnoteringar i somvars
nella.

undertillväxt årSveriges6.3 senare

omvärldensjämfört med
tillväx-svenskadenaggregeradeharOvan attantyttsi termer

omvärldens.decenniernadeunder varit änsenaste svagareten
tillväxtta-de relativaframgicktabellenföregåendedetAv att

lägre Sverige1980-taletunder iarbetsinsatsförlen BNP varper
ochTysklandStorbritannien,Frankrike ochJapan, attiän
be-medan tillväxtenungefär takt,Sverige iväxte varsamma

bilddennagranskadagsUSA. Dettydligt atti är nusvagare
denländerVilkastatistikensäker ärHur ärnärmare. pass

intressantaperioderVilkajämförelsegruppenrelevanta är
kastarföljande.det Innanbehandlas vifrågor skall iDessa

dockdelegationenvilloch diagrammen, äntabellernain ioss
förrautfärdades detden iunderstryka varninggång somen

vanskliga.produktivitetsjämförelserInternationella ärkapitlet.
respektivesåvälkvalitet,skiftande inomStatistikkällorna är av

delarländer statisti-länderna. Ide olika någraland äri avsom
därför läsarenberundermålig. Viför tala klartext,ken, rentatt

siffermaterialet.hårdrakapiteldettavid läsningen inteatt av
medintervall,demtumregel kanEn ett enatt somsevara

procent10osäkerhetsmarginal på minst5 rekom-Detta är en
sekreta-mendation

fick vidriatet ett
medjämförastudiebesök hos skallländerVilka manStatistiker;OECDs

utveckling,den decenniernasdetta de ärskall granskaär tumre- När senastemansjälvagel de använ- jämföras.skallländervilka Sverigemeduppenbartheltdet inteder. urskiljakanjämförelsen. Mansyftet medUrvalet beror på
jämförelsegrupper.relevantaåtminstone tre

helhet.OECD-ländersjälvfallet,förstaDen är, somgruppen
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Detta den naturliga utgångspunktenär och den motnorm
vilken samtliga länder all internationelli statistik.mäts

kan dockMan hävda, jämförelse mellan Sverigeatt åen ena
sidan och förgenomsnittet så OECD-områ-storen grupp som
det dess helheti särskilt relevant.inte Orsakenär OECDär att
inkluderar länder skildapå utvecklingsnivåer. Detta har bety-
delse för tolkningen data, utvecklingsnivån påverkarav om
tillväxttakten.

Ofta hävdas fallet.så OECD inkluderar fattiga-är radatt en
länder, kan snabbtväxa teknikimporterare som attgenom

från avancerade industriländer, Sverige. Denna såmer typ
kallade upphinnarfaktor fattiga länder oftagör att växer
snabbare rika. Att Sverige långsammareän OECD-växer än

skulle därförgenomsnittet tillräckligt förinte hävdaattvara
Sverige har produktivitetsproblem.att Det kanske bara är en

avspegling detta internationella tillväxtmönster. Enav mer
relevant jämförelse bör ställeti utgångspunkt de ländersinta i

befinner denpå svenskasig utvecklingsnivån. Dettasom inne-
bär jämförelsen bör inskränkas till mindreatt rikaen grupp
länder6Denna ståndpunkt

har förfäktats En tredje utgångspunkt hävdaav bredareär att att en gruppbl.a Walter Korpi i länder för Sverigeintressanta konkurrensperspektiv.är Jäm-urden debatt om förelsen bör då ske med de länder industrisvensk tillväxt konkur-utgörvarssom
fördes 1990-91 i till svenskt näringsliv. Produktivitetstillväxtenrenter dessaiEkonomisk Debatt. länder påverkar svensk ekonomis konkurrens- och utvecklings-

möjligheter. De kan därför jämförelseobjekt,intressantavara
de ligger lägreäven på utvecklingsnivå Sverige.om änen

Länderjämförelsen beror således vilken frågeställ-påytterst
skall analyseras.ning Som allmän måttstock OECD-som är

naturlig. fråganOm gäller analys tillväxten ländergruppen iav
sammapå verkarnivå begränsning till de rikaste ländernaen

naturlig. fråganOm gäller konkurrenskraft bör välja jäm-man
förelsegrupp denså återspeglar ställningen blandatt konkur-

utvecklingsnivå.renterna, oavsett
I kapitel, då tolkningennästa länderjämförelserna skallav

fråganoch det allvarligagöras den svenska eftersläpningeniom
kommer urvalet länderavgöras, uppmärksam-ägnasattav mer

het. dettaI kapitel ställs begränsad fråga hur tillväx-en mer om
faktiskt jämförtten med olikarent ländergrupper.ut Denser

tillgängliga statistiken får utsträckningi vägledandestor vara
för länderurvalet.
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Utvecklingen6.4 BNP capitaav per
beskrivning hur utveck-detta BNPI capitaavsnitt perges en av

förjämförelse ländergrupper. dettalats med olika Intei att
förskulle bra produktivitetsmått, detnågot utan att gervara
med materiellindikation hur levnadsstandarden,på mätten

utvecklats. kan redovisadesmåttstock, BNP capita ju, iper som
fullständigt,kapitel övergripande,såsom änett omses

materiellt välstånd.mått på

jämfört med OECD6.4.1 Sverige
har han tillställt delegationenWalter Korpi i uppsatsen som

efterkrigstidenunderstuderat utvecklingen BNP capitaperav
OECD-områdeU capita-tillväx-tabell redovisas7 I 6.5 BNPSverigesKorpi i per

ochproduktivitet fattigaste länderna Grekland, Irland,sedan Por-1950. Deten1960-89tillväxt i Turkiet [Luxemburg ochtugal, ochSpanien småstaternasamtinternationell belys-
Island exkluderats, och de kvarvarande länderna harhar 18Stencil,ning,

Stockholms univer- utifrån tillväxttakt under 1980-talet.rangordnats respektive
1991.sitet

6.5Tabell
1950-89 procent.invånare 18 OECD-länder,iVolymtillväxt i BNP per

1979-891950-60 1960-73 1973-79Rangordning1979-89

3,58,5 2,57,71 Japan
3,24,6 2,04,02 Finland

3,1 2,52,2 3,83-4 Irland
2,52,0 3,5 4,43-4 Norge
2,34,6 3,35,1Italien5
2,13,9 2,91,96 -7 Kanada
2,12,6 1,62,7Storbritannien6 -7

Österrike 4,3 3,0 2,05,98
2,1 1,92,6 4,49 Belgien

1,83,6 1,62,510-12 Danmark
1,82,8 3,5 1,5Sverige10-12
1,82,7 1,410-12 USA 1,4

1,6 1,73,31,713-15 Australien
3,0 -0,5 1,7Schweiz 3,313-15

1,73,6 2,56,913-15 Västtyskland -
1,62,33,6 4,516 Frankrike

-0,9 1,12,12,0Zeeland17 Nya
1,03,7 2,03,318 Nederländerna

2,0 2,03,93,4Medelvärde
1,93,7 2,1OECD

internationell belysning, PMtillväxt 1960-89produktivitet ochKälla Korpi Sveriges i
1991.produktivitetsdelegationentill
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Medelvärden har förbåde denna förochangivits OECDgrupp
helhet.som

tabellen framgårAv tillväxten förBNPiatt capitaper
OECD-området ungefär dubbelt hög underså 1950- ochvar
60-talen den under och1970- 80-talen. bekräftasHärsom var
således, nedgången tillväxttaktengång, baraän inteatt ären av

svenskt, internationellt fenomen. framgårDärett utan ett
emellertid också haftSverige ända sedan 1950 långsam-att en

ekonomisk tillväxt OECD-genomsnittet.änmare
eftersläpningSveriges har dock tilltagit. Jämfört medinte

länder18 den eftersläpningensvenska istörstgruppen av var
början perioden. förvånande,Detta betän-inteärav om man

fleraker länderna den studerade under dessaiatt av gruppen
genomgickår snabb återuppbyggnadsperiod efterextremten

kriget och de frånstartade lägre Sverige.nivå Denatt änen
eftersläpningensvenska också relativt betydande undervar

1970-talet, medan Sveriges tillväxt under 1980-talet låg nästan
med föri paritet genomsnittet gruppen.

Tabell 6.6
Köpkraftspariteter i OECDs genomsnitt 20 OECD-länder,procent iav
1970-72 1987-89och

Rangordning efter 1970-kö För- 1987- Rangordning efter kog--kraftsparitet 1970-7 72 89ändring kraftsparitet 1987 -8

USA1 141 7 134 1 USA-
2 Schweiz 138 24 125 2 Kanada-
3 Kanada 114 +11 3114 Schweiz

Sverige4 108 7 110 4 Norge-
5 Luxemburg 106 2 108 5 Luxemburg+
6 Nederländerna 100 12 108 6 Island-
7 Danmark 99 5 101 Sverige7-
8 Australien 99 7 98 8 Japan-
9 Västtyskland 97 96 91 Västtyskland-

10 Nya Zeeland 96 -20 95 10 Finland
11 Frankrike 96 3 94 11 Danmark-
12 Storbritannien 93 1 93 12 Frankrike-
13 Norge 89 +21 92 13 Storbritannien
14 Island 89 +19 92 14 Australien
15 Belgien 86 1 89 15+ Italien
16 Finland 83 +12 88 16 Nederländerna
17 Italien 81 8 87+ 17 Belgien

Österrike18 Japan 81 17 85 18+
Österrike19 81 4 76 19 Nya Zeeland+

20 Irland 51 6 57 20+ Irland
Källa Korpi Sverigesproduktivitet ochtillväxt 1960-89 internationell belysning, PMi
till produktivitetsdelegationen1991.
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differensen mellan denharfyra tioårsperiodernadeFör
och dentillväxten 18-gruppenekonomiska isvenska variti tur

kroniskAlltsåoch -0,2.-0,5ordning -0,6, -0,4,och en
eftersläp-teckeneftersläpning, däremot pånågrainte attmen

efterkrigsti-underskulle tilltagitdettapåningen, sätt,mätt
finnsdettabellen slutar 1989;dockden. börMan attnotera,

döma haralltsiffror för och 91.jämförbara 1990 Av attinga
klart underunder dessatillväxtensvenska år snittet.den varit

utvecklingensvenskaandra ord denskulle meddeSkulle ingå,
1980-talet haunder sig sämre.tett

har inneburit Sveri-tabell 6.5utvecklingDen visas i attsom
gällersjunkit.standard har Detvad gällerrelativa positionges

Tabell 6.6och 80-talen.1970-60-talensåväl och1950- som
blandsedan 1970relativaSveriges positionvisar samma grupp

Island,ochLuxemburginkluderandehärländer även men
OECD.låginkomstländerna Måttetfortfarande exklusive i

köpkraftsparitetsuttrycktanvänds BNP icapita,8 hur ärMåttet persomanger
mycket försämratsframgår svenska rankingendentabellensamma Avav att
slags somvaror ha legatdecennierna. påunder de Frånnågot attsenaste enolikamedborgarna i

levnadsstandard1970-talet medfjärde börjanplats iköpa.länder kan enav
vid slutethar Sverige10 genomsnittet,övernästan procent av

ungefärstandardmedsjunde plats,1980-talet sjunkit till enen
den studerade Sverigegenomsnittligaden äri gruppen.som

rikarelängre landdettasåledes på inte är änsätt, ettmätt som
lägetjämförelsen hade med 1950,OECD-snittet. Om gjorts

Underförsämringenrelativasvenskahade den varit större.
under haroch 1991 Japanpasserade Japan Sverige,1990 även

ifrån.sannolikt dragit
eftersläpning,svensksifferserier bådaDessa vissvisar omen

uppifrån,harSverigeså sig mitten,inte närmatän stor. men
för helhet.minskatspännviddensamtidigt har gruppen som

Australien ochNederländerna,USA, Schweiz,länderFem
ellermycketlika SverigeZeeland har iNya tappat mersom

förbi har,länder har Sverigestandard.relativ De gåttsom
Islandoch ellerfrån [Luxemburgbortsett Japan, småvarit
produktivi-bara berotthaft välståndsökning påintesomen

avståndoljeinkomster.Norge och dess Sverigestetstillväxt
ökat.fram hartill ledaren inte

jämfört med mindre6.4.2 Sverige gruppen

jämföra med länder utveck-villOm Sverige på sammaman
exakt vilka länderlingsnivå, svårighetenuppstår avgöraatt

och enligt vilka kriterierskall ligga svensk nivåpåsom anses
urvalet skall göras.
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Walter har föreslagitKorpi jämförelsegrupp, omfat-en som
de länder Sverigesju hade1970 dentar jämte högstasom

9 materiella levnadsstandardenHalkarKorpi uttryckt köpkraftspariteti Han
efterSverige Vår vill dock den bort länder,några hansorteraur gruppen somekonomiska tillväxt skiljer för mycket från Sverigesig [framförandra skälanseroch produktivitet avi

allt länderna frågajämförande belys- mycket små. Vidarei inkluderaratt hanär
Ekonomiskning, försprångUSA, framför Sverige 1970 betydligtvars störrevarDebatt 590.

försprångSveriges före rad andra länder [däriblandän Ja-en
Norge, Storbritannien .och Finland, inkluderas ipan, som

Ingen dessa begränsningar självklar, vilketär visargruppen. av
hur detsvårt rimlig och allmäntär göra accepteradatt en

jämförelseländer.° avgränsningKorpis ansats avge-
häftignererade en Resultaten jämförelsen med den dess-snävare ärav gruppendebatt. kritikFör av för olika tolkningar. Mäts utvecklingenöppna medutom BNPbl.a länderurvalet,

köpkraftspariteter, finnerartiklar SNS capita i Sveriges utveck-se perav attman
konjunkturråd ling under 1970- och 80-talen följerväl för dengenomsnittet[Ekonomisk Debatt valda rika. Om stället räknarsju med löpan-igruppen av790, manDavidsson

de växelkurser, finner[Ekonomisk Debatt emellertid Sveriges positionattman
890 och Hansson- försämrats, från tredje femtetill plats, under undersökningspe-Henrekson [Ekono- rioden; har den svenska försämratsdånivån medsammantagetmisk Debatt 391.

15 Skulle änd-procent gentemot genomsnitt.ca gruppens man
ländersåsammansättning, ochJapanävenattra gruppens som

försvagasNorge ingår, Sveriges relativa utveckling ytterligare.
Detsamma gäller undersökningsperioden utsträcks tillom
1990.

Behandlingen6.4.3 offentligadenav
sektorn
En svårighet vid länderjämförelser den offentliga sektornsrör
utveckling. offentligaDen sektorn har under perioden vuxit
snabbare Sverige andrai länder. Mellani 1960än och 1988
ökade andelen offentliganställda OECD-områdeti med 4 pro-
centenheter, Sverige med helai 20 procentenheter. Imen
OECD skedde den sysselsättningsökningen ställetstora i i

tjänstesektor, ökadeprivat andel antaletsin sysselsattasom av
med 15 procentenheter. SverigeI motsvarande siffra baravar

skillnaderDessa får betydelse för BNP-beräkningen En stor
del dem anställts den offentliga sektorni Sverige hariav som

kvinnor,varit förvärvsarbete.tagit in i I andrastegetsom
länder den kvinnliga förvärvsfrekvensenär lägre; där fort-sker
farande del vården barn och äldre oavlönat,storen iav av
hemmet. Samtidigt nationalräkenskaperna,i fram-antas scm
gick kapitel offentligaden sektorns produktiwitetstill-attav
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får offentliga sektorns snabbarenoll. Därmed denväxt är ex-
effekter vid internationellaspelarSverige två inpansion i som

jämförelser.

offentligautförs denden arbete SverigeAtt iityp0 somav
utförs denoch härgrad avlönatsektorn högre på registre-i är

ökaarbetsmarknaden tenderar Sverigesrade uppmättaatt
jämfört länders,med andraBNP-nivå capita utan attper

reell produktion.nödvändigtvis innebärdetta i sig störreen
offentligautförs den sektorndå detarbetet,Att iregistreras,O
medföra densamtidigtför kanstället den privata,ii att

nämligenunderskattas,produktivitetstillväxtensvenska om
offentlig sektornollproduktivitetantagandet i är en un-om

produktivitetsutvecklingen. Omden verkligaderskattning av
svenska tillväxtenblir denöverskattning,det i motsva-är en

förhållande länders.till andraöverskattadrande mån i

effekternakänner de kvantitativaBeroende på ingenatt av
eventuelladeomöjligt uppskattafaktorer, detbådadessa är att

Åtskilliga har dockmedför. debattörerdemissvisningar som
meka-betydande.för skulle Vissafarhågor deuttryckt att vara

helt eliminerakanomräkningarniska göras, attgenomex.
tillväxttalenkalkylen och huroffentliga sektornden seur

eftersompartiell, bl.kalkyl dock högstsådanförändras. En är a.
påverkassysselsättningentill hurhänsynden tar av en

offentliga sådansektorn. Omdeneliminering operationenav
tillväxttakter-relativamarginellt depåverkas baraändå görs,

na.1 LO-eko-Se t.ex.
blå- internationaliseringensHeja studieresultatSammanomerna avenges av

gultl, LO 1991. effektenutföra. denlåtit Idelegationenbetydelse testas avsom
TFP-utvecklingen mak-påbranschstrukturensvenska påden

offentliga sektorndenstorleken iSlutsatsenronivå. är att av
effekt.marginellbaraSverigeZ Krafft, ger enHansson,

Lundberg och Swe-
denborg Interna-

ochtionalisering
ka-produktivitet,

utvecklingenrelativapitel Den5 6.5i expertrap- pro-av
port

duktiviteten
land behöver inteBNPUtvecklingen capita i ettperav

ekono-Denproduktiviteten.utvecklingenmedtaktiprecis av
beroperioder påunderkan åtminstonemiska tillväxten --

användspåökade interesursinsatser, att pro-merresurserna
under 1980-hänt Sverigevaddelvis iduktivt. Detta är som

högredecennietdetunder iharBNP-tillväxtentalet. senaste
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ökat,arbetadegrad än antalet timmartidigare kommit trån att
och frånmindre grad arbetsproduktiviteten.i stegringen av

finns därförDet anledning misstänka Sveriges relativaatt att
produktivitetstillvâxt under 1980-talet den rela-varit sämre än

tillväxten BNP.tiva av
Relativa produktivitetstillväxter olika länder kan såledesi

frånskilja BNP-utvecklingen beroende olikasig sysselsätt-på
Jämförelserningsutveckling. produktivitet komplicerasav

dessutom mätproblem och skilda beräkningsprinciper olikaiav
länder. Med hänsyn till de svårigheterna beräknastora att
kapitalstockar och kapitalproduktivitet de bristernasamt stora

dataunderlaget dessa områden brukar flesta jämförelserpå dei
undvika stället begränsarTFP. I till arbetsproduktivi-sigman

framföroch då allt följandeindustrin. det kommerI dockitet,
OECDs beräkningar totalfaktorproduktivitetenäven attav re-

dovisas.

6.7Tabell
BNP årligsysselsatt, förändringprocentuell fasta priser iper av genom-
snitt

1961-68 1969-73 1974-82 1983-87

iSverige 3,9 2.9 0,5 1,4
OECD totalt 4,0 3,3 1,3 2,2

Källa OECD, ochNational HistoricalAccounts Statistics

jämförelser produktivite-internationellaOECDNär gör av
ofta utveck-används sysselsatt. Tabell 6.7BNP visarten per

införsunder delingen detta 30 Häråren.mått senaste nuav
siffror redovisasockså konjunkturkomponent. OECDs inteen

dendelas perioderdecennium, i avgörsutan upp som avper
speciella härinternationella konjunkturutvecklingen. Det är

omfattar lyftsde båda oljekriserna,krisåren 1974-82,att som
fram särskild period.som en

detta hatabellen skulle produktiviteten,Enligt påmätt sätt,
under hela denutvecklats långsammare Sverige OECDii än

eftersläpningenperioden. Särskiltundersökta juststor var un-
Även för efter hamnarperioden 1982der perioden 1974-82.

haft produkti-bland de länder den långsammasteSverige som
Återigen periodenvitetstillväxten. kan konstatera,vi att om

eftersläpningen blivittill hade den svenskautsträckts 1990,
markerad.mer

eftersläpningenbör den svenskaMan är störreattnotera,
BNP-utveckling.produktivitet det gällerdet gäller än närnär
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ökatsysselsättningenmedhänger iDetta att mersamman
BNP-tillväxtensvenskaflesta länder.andra DendeSverige iän

ökademedjämfört medsåledes,hänger övriga, sammanmer
växande produktivitet.medoch mindreresursinsatser

för typiska dragsiffror påverkas det Sverige iDessa ut-av
antaletökadeUnder 1970-taletberörtsvecklingen ovan.som

förbetydligt snabbaredeltidsarbetande Sverige genomsnit-i än
syssel-arbetstidensjönkDännedOECD-länderna.tet perav

jämförel-internationelladeförhållande snedvriderDettasatt.
serna.

tim-BNP-tillväxtenjämförbara dataInternationellt över per
statistikbristandefram, beroendefå på översvåraär attme

OECD-snittländer. Någotarbetskraftsanvändningen mångai
Jämfö-säkerhet.rimligmedkonstruera någonsåledesgår att

säkernågorlundamedländer stati-enskilda andramedrelser
haftmed detta måttSverige mättstik tyder på även enatt

decennierna.deproduktivitetstillväxtlångsamrelativt senaste
BNPökningensvenskaårligadensåledeskällaEn peravanger
högrevilkettill 1,81970-1989 änarbetad ärprocent,timme

3,3Tysklandländerlägreprocent klart1,1USA än sommen
procent, Italienockså 3,3Finland3,3,Frankrikeprocent,

år.3tillväxt3,83,5 och Norge procents per3 Näringslivets eko-
nomifakta. käl-Den

de i sin använttur
Employ-OECDär

Outlook.ment näringslivetProduktivitetstillväxten i

fortfarandeproduktivitetsutvecklingenstuderarOm man -
produktionbristfälliga metodmed OECDsmätt sys-som per

svenskbildennäringslivet,enbartselsatt i av ennyanseras-
då bligenerella slutsatsen tycks Sverigetillbakagång. Den att

utveckling OECDhar genomgått i genomsnitt änsämreinte en
övrigt.i

sammanfattas Ned-tabell 6.8.Utvecklingen sedan 1960 i
genomgåendedärnäringslivetproduktiviteten iigången ärav

detutvecklingOECD-området.hela Sveriges i närmasteär
för OECD.identisk med genomsnittet

Även jämförelseproblem. harOECDfinns emellertidhär
uppskat-kapitalstocksdata, kvalitet svårär attsina varsegna

ta. produktionharArbetsproduktiviteten angetts persoml kapitelSe av-
arbets-Därför såväl TFP-dataredo-för sysselsatt, timme. ärsnitt en somper

vilkagörelse ju- innefattarav begreppetskakiga. Vidareproduktivitetsmåtten nä-
OECD görsteringar andelar ekonomi-och olikaverksamheterringsliv olika stora avstatistikenför att

faller hela den delförländer. Sverigeolika I måttetskall bli internatio- i averna
jämförbar.nellt offentliga bort,utförs sektorndentjänsteproduktionen som av

motsvarandeför inkluderarsiffrorna andra ländermedan
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6.8Tabell
Produktivitetsutvecklingen i OECD Sverige 1963-1988och
Årlig procentuell tillväxttakt i näringslivet

1960-73 1973-79 1979-88
OECD Sverige OECD Sverige OECD Sverige

Total faktor-
produktivitet 2,8 2,9 0,6 0,5 0,9 1,1
Arbetsproduktivitet 4,1 4,1 1,4 1,5 1,6 1,8
Kapitalproduktivitet -O,4 0,0 -1,5 -1,9 -0,8 -0,6

Källa OECD, EconomicOutlook 1990.

faktorproduktivitetTotal har beräknats tillväxtengenomsnittvägtettsom av
arbetsproduktivitet och kapitalproduktivitet. Vinst- respektive löneandel föri

respektive period vikter. Arbetsproduktiviteten definieradutgör är som pro-
duktion sysselsatt.per

där skötstjänsteproduktion det näringslivet.privatasom av
ljusare bild den svenska produktivitetsutveck-Detta ger en av
jämförelsen förmellan ländernalingen hade skett iden-än om

tiska sektorer. relativa överskattas därmedSveriges position
förmodligen tabell 6.8.i

förstärksDen slutsatsen de kalkyler igörs expertrap-av som
delas denDär svenska ekonomin sektorerport i ärupp som

skyddade respektive konkurrensutsatta, samtidigt som man
söker korrigera för den s.k upphinnarfaktorn vi återkommer
till denna kapitel. resultat frånEtt den studieni nästa är att
utvecklingen svensktTFP näringsliv under periodeniav

signifikant1970-85 lägre för andradegenomsnittetänvar
OECD-länderna sammantagna.15Hansson m.fl

Internationalise- viktig,nämnda studien,Den i ärexpertrapportsenastoch produktivi-ring försök,eftersom baraden approximation,ängör ett om en grovtet, expertrapport
arbetskraftensdet använda utvecklingkorrigera måttet påatt

förmed hjälp data tillgänglig arbetstid.antal sysselsatta av--
Syftet fånga antalet arbetadebättre utvecklingenär att av

svenskapåverkar dock resultaten denDetta intetimmar. -
eftersläpningen kvarstår.

jämförelseruppenbart mellan länder med skillna-Det är att
der tjänstesektorernas storlek och denna högapåi organisation

osäkra resultat. därför nödvändigtDetaggregeringsnivå ärger
sifferserier föranvända olika och lägga pusselsigatt attav se

framträder.entydig bild Under alla omständigheterom en
försiktig TFF-jämförelser,med liksommåste medman vara

sådana produktivitetssiffror baseras antalet sysselsatta.påsom
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Produktivitetsutvecklingen6.6 inom

industrin
utvecklingarbetsproduktivitetensbörpåpekatstidigareSom

förhållandeproduktionstillväxtenmed hjälpfrämst imätas av
finnsdataSådanaarbetadeantaletutvecklingentill timmar.av

för alla länder.tillgängligaemellertid inte
för tillverkningsin-enbartfinns praktikenJämförbara serier i

dennaländerna.industrialiserade Fördedustrin i största
få fram säkrareandra 0rddet medbörsektor attsnävare

utveckling.relativagällervad Sverigesslutsatser

jämfördindustriproduktivitetSvensk6.6.1

med andra länders

inför frågan produktivitetsutveck-del ställsFör Sveriges vi om
IS ellerindustristatistikenenligtlingen skall bedömas natio-

för- och nack-NR. kapitel redovisadesnalräkenskaperna I 5
dettatidigarerespektive metod. dedelar med I avsnitten av

jämförelserna gällt helaeftersom harkapitel har NR använts,
det dockjämförelsen sker sektorvis, kanekonomierna. Då vara

statistik. detsektorsfördel använda respektive Iatt egenen
därför,följande då ISkommer inget använ-attannat anges,

das.6 Den serie som an-
den SCB produktionen arbe-redovisar utvecklingenTabell 6.9ärvänts av perav

reviderade;nyligen OECD-ländertillverkningsindustrintad 12itimme inom se-förkapitel 5se officiell den svenskaamerikansk statistikdan enligt1960, samtgrunddata.
eftersom detländer relevant,industristatistiken. Urvalet ärav

konkurrentländerna densåväl de viktigasteinkluderar som
utvecklingshänseende.länder liknar Sverige imestgrupp som

kon-också relativt god kvalitet. Dock kanharDataserien vissa
frånfinnas; samtliga länders statistik kommersistensproblem

handelsdepartementetamerikanska Sveriges. Endet utom-
deras nationalräken-ländernas data baserasdel de påövrigaav

den svenska statistik här redovisasskaper, medan pri-ärsom
märstatistik.

framgår produktivitetstillväxten industrintabell 6.9Av iatt
flesta länderpraktiskt hela linjen. Deöverstagnerat taget

1970-talet undertillväxt underuppvisade långsammare änen
främstaStorbritannien undantagl960-talet, och med som --

l980-talet.långsammare tillväxt underännuen
följer detta allmänna nedgångsmönster,Svensk industri

försämratshar undersamtidigt relativaSveriges positionsom
tredje plats dennaperioden. Under l960-talet låg Sverige på i
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Tabell 6.9
Svensk industris jämförtproduktivitet med andra länders 1960-89
Ökning produktion arbetad timme, årgenomsnittav per per
1960-70 1970-80 1980-89

1 Japan 10,8 1 Belgien 7,0 Storbritannien1 5,4
2 Nederländerna 7,1 2 Japan 6,6 2 Japan 5,3
3 Sverige 6,7 3 Nederländerna 6,0 3 Belgien 4,9

Frankrike 6,7 4 Italien 5,9 4 Nederländerna 4,0
5 Italien 6,5 5 Danmark 5,6 5 Italien 3,9
6 Belgien 6,2 6 Frankrike 4,5 6 Frankrike 3,7
7 Västtyskland 5,9 7 Västtyskland 4,1 7 Norge 3,6
8 Danmark 5,8 8 Sverige 3,5 8 Sverige 3,2
9 Norge 94,1 Kanada 2,7 9 USA 2,6

Kanada 4,1 10 Norge 2,6 10 Kanada 2,5
11 Storbritannien 3,7 11 Storbritannien 2,5 11 Västtyskland 2,3
12 USA 2,8 12 USA 2,4 12 Danmark 1,0

Ovägt genomsnitt 5,9 4,5 3,6

Källa US ofDepartment förLabor samtliga Sverige;lndustristatistiken för Sverige.utom

ländergrupp vad gäller arbetsproduktivitetens tillväxttakt, me-
dan svensk industri under och 80-talen1970- hade sjunkit till

plats.åttonde snabbare underSverige 1960-snittetväxte änen
talet långsammare under såväl 1970-talet undermen som

Belgien1980-talet. Nederländerna och denJapan,Man bör uppvisarhär in-
sk Belgienatt snabbaste produktivitetstillväxten under dessa decennier,av

hamanga an den klart brittiskaUSA Den omsvängningensämsta. är remar-mycket dalig -stati-
frånkabel placering botten under 1960- och 70-talen till.stik. Dess noteringar en 1

därförbör betraktas snabbaste tillväxten underden 1980-talet.
med för-extra stor
siktighet.

inträffade6.6.2 När nedgången
Denna bild kan tydligare, redovisning förgöras år år.genom en
Uppdelningen årtionden döljer den konjunkturellai utveck-
lingen och långsiktstrenden.svängningarna dennaDårunt
frångås, framgår intressant denett mönster, visar attsom
svenska tillbakagången fortskridandevarit jämnten process.

Diagrammatiskt redovisas arbetsproduktivitetens utveckling
sedan 1973 diagram för6.2i år år Sverige och dei lli övriga
OECD-länder ingick tabell framgår6.9. Däri densom att
relativa svenska produktivitetstillväxten under 1970- och 80-
talen kan indelas tydligt faser.avgränsadei tre
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6.2Diagram
Sverige och 111973-1990 iindustrininomArbetsproduktivitet

konkurrentländer

100Index 1973
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89 9083 8781 851973 75 7977

Dammrk,Nederlärxderna,Västtyskland,orbritannien,Canada,USÃ,Et genomsnittovägt av Siffranföroch 1990Belgien ärFrankrike,Italien, Narge.Japan, pngnos.en
Industristatistiken.LaborKällaNlonthly Review,

första oljekrisen, 1974-77,efter denUnder åren närmast0
indu-produktivitetstillväxten Sverigesrelativaden iuppvisar
andraindustrinförhållande tilltillbakagång iklar istri en

under dessa årproduktivitetsnivånFaktumländer. är att
talabsoluta Sverige.sjönk ii

utvecklingenden svenskaoch 1985 iMellan 1977 stortO var
jämförda länderna.parallell med desett

svenskaden1980-talet harhälftenden andraUnder pro-O avs undersök-Under
län-jämfört medtillbakafallitduktivitetsutvecklingenningsperioden övrigastiger

arbetsproduktivite- der.svenskaden in-iten
drygtmeddustrin

underindustrindeenligt arbetsproduktiviteten peri-har40 Sammantaget iprocent
icke-reviderade na- ländergruppenmedökat 841973-1990oden iprocent somtionalräkenskaper- innebärSverige. Detmed 56barahelhet, i attprocenthälftenbara mendvsna, halvochijämfö- ökatindustrinökningen produktivitetsnivån nästani enenav

NRrelsegruppen. ställetOm NRden Sverige.hela iigjortgång i ängruppenmerenligtdock,skall medorimligt,för Sverige någothade inte äranvänts somka-sadesvad i -som frånhämtadeurvaletför flera ländernarevideras datapitel tanke ipå ärattun- av
Siffran1992.der skillnaden blivithadenationalräkenskaperderas ännu stör--då kommakan att re.ändras.
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finnsHär således entydiga statistiska belägg för relativten
långsammare svensk produktivitetsutvecklingsett under 1970-

och 80-talen. Samtidigt den svenska eftersläpningen begrän-är
sad till perioder,två nämligen 1974-77 och andra halvan av
l980-talet. Däremellan Sverige taktväxer i samma som genom-
snittet.

känslighetsbedömningarNågra
framgåttharDet resultaten förkänsliga val period ochatt är av

jämförelsegrupp. Detta kan illustreras med räkneexem-några
pel.

vilkenI utsträckning beror resultatet valt industri-på viatt
statistiken stället för nationalräkenskapernai För l980-talet

de icke-reviderade nationalräkenskaperna tillväxtger en av
industrins arbetsproduktivitet med 2,2 enligtår;procent per
vad sades kapitel kan denna siffra5i bedömassom vara en
underskattning med maximalt 0,5 procentenheter. Skulle vi

2,7 årlig produktivitetsökningansätta industrinprocents i un-
der l980-talet, skulle Sveriges relativa placering tabell 6.9i inte
ändras. Skulle faller2,2 frånvi Sverige åttondeansätta procent

elftetill plats tabellen. Skillnaden docki avgörande. Iär inte
båda fallen ligger klart under förbaravi Det desnittet. är

fyra åren påtaglig diskrepansnågon ochsenaste uppstår,som
då den eftersläpningensvenska tydligär används.även när

Walter har,Korpi studie tillställts delegationen9 iKorpi Sveriges en som
produktivitet och ställt frågan bordeJapan exkluderas jämförelse-inteom urtillväxt 1960-89 i Hypotesen det genomsnitt Sverigeär, att jäm-gruppen. sominternationell belys-

förs med, hög grad drasi den snabba japanskajustStencil,ning, upp pga
Stockholms univer- tillväxten. Om Japan exkluderas den jämförel-llur grupp om1991.sitet seländer detta finneri ocksåanvänts avsnitt,som attman

under perioden mellan krisåren vid 1970-talet ochmitten av
eftersläpningsperiodsvenska slutetnästa l980-taletmot av

arbetsproduktiviteten den svenska industrinväxte i i samma
förtakt länder exklusive Japan.övriga Den svenska efter-som

släpningen de inskränks såledesövriga tydliga-gentemot ännu
Åtill 1974-77åren och 1986-90. andra sidan beror resulta-re

då val period.på Om nedgången vidtet 1970-taletmittenav av
berodde cykliska faktorer,på det naturligtär svängningenatt

dessa medför Sverige under därefterperiodenattav växer
snabbare. Vi återkommer del III betänkandeti medav en
analys kort- respektive långsiktiga faktorers betydelse.av

Om jämför den svenska produktivitetsutvecklingenman
industrin med deninom tidigare nämnda, mindre gruppen av
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finnerländerna,rikastede i möns-stort settsju sammaman
produktivitetsutvecklingsnabbarehadeSverige någotter. en -

industrinarbetstimmeförädlingsvärde i änmätt persom -
långsammareutveckling1960-talet,undersnittet varsomen

produktivi-svenskaden1970-talet, medanundersnittetän
deungefär densamma1980-taletunder itetstillväxten somvar

såledeseftersläpningen blirsvenskaländerna.utvalda Densju
till dejämförelsegruppenmarkerad,mindre insnävasju mer

rikaste.
varför länderdessaifrån självklartdock långt justDet är

arbetsproduk-industrinsjämförelsen gällerdåskall studeras,
industriermedkonkurrerarexportindustriSvensk jutivitet.

länderurvalets ochillustreraländer.andra För statis-också i att
delegationenför harresultatenbetydelsetikkällans gjort en

föräd-Sverige,arbetsproduktivitetendärstudie, i mätt som
jämförsindustrin enligt NR,arbetstimmelingsvärde inomper

härUrvalskriterietrika länder.med snävare om sexgruppen
näringsstruktur Sverigeländerna harhar varit att somsamma

medför Frankrikejordbrukssektorj; detlitenmeningen att
undersöktajämförelsegruppen. DeStorbritannien iersätts av

efterkrispe-delskrisperioden 1974-82,delsperioderna är
1983-89. framgår tabell 6.10.Resultatetrioden2° Produk-Erixon av

tivitetsproblemet, Canadaochbaradet USAMed detta mätasätt att somvararbetspapper, pro- under kris-produktivitetstillväxt Sverigehade långsammare änduktivitetsdelega-
ungefär snabblikahade dåStorbritannien1974-82.åren1990. pro-tionen

efterkrisperiodenUnderduktivitetstillväxt Sverige.som
svenskavid användningefter alla dessahalkar Sverige tre, av

tillväxttakt Sverigehar högreoch BelgienHollandNR-data. än

6.10Tabell
1974-89, Sverige ochindustrinarbetstimme iFörädlingsvärde sexper

jämförbara länder
är genomsnittiProcent per

1983-891974-82

2,62,3Sverige
2,71USA
2,63,2Västtyskland
5,42,0Storbritannien

0,9 4,0Kanada
4,36,3Belgien
4,34,7Holland

produktivitetsdelegationen1990arbetspapper,ProduktivitetsproblemetKälla Erixon
produktivitet,Omvandlingstryck ochkompletterandeberäkningar Erixoni ex-samt

pertrappon
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under båda perioderna. svenska industrins viktigaste kon-Den
förstakurrent Västtyskland hade högre tillväxt under den

perioden, under den andra.intemen
förSlår ihop vilketperioderna korrigerar konjunktu-man -

rella kommer bara Canada hadeSverigesvängningar sist; en-
lika låg produktivitetstillväxt. hadeOm undersökningen inklu-

eftersläpningderat också hade bilden svensk1990 accentu-av
ytterligare.erats

Slutsats6.7

efterövergripande slutsatsen all denna denDen exercis är att
efterkrigstidensvenska produktivitetstillväxten under har sak-

förhållande förstatill västländerna Under denin i i övrigt.tat
hälften 1900-talet den tillväxtensvenska den snabbasteav var

omfattande eftersläpningen efter-västvärlden. underHuri
krigstiden beror valet tidsperiod, produktivitets-påvarit av

jämförelseländer.ochmått
utifrån siffrorde redovisats dettaDet svårt iär att som

för uppfattningenkapitel reservationslöst stöd Sveri-ett attge
dramatiskt och oåterkalleligen efter förhalkat eller denge -

tolkningen, skulle ha problemSverige någraintemotsatta att
finns föralls. möjligheter såväl välvil-Det Sverigegöraatt en

lig tolkning produktivitetsstatistiken sträng så-av som en
dan.

välvilliga tolkningenDen understryker del de länder0 att en av
haft snabbare produktivitetstillväxt befun-Sverigeänsom en

utvecklingsnivå.betydligt lägrepå tolk-Dennanit sig2 vil-Frågan i enom
utsträckningken heller det särskilt alarmerandening inte äratt attmenarupphinnar-den s.k fåtalSverige andra det gäller nivån påpasserats närettavförkla-effekten kan

BNP De långsammare svenskcapita.tillväxtmönstret utper som ser som enra
diskute-kommer att produktivitetstillväxt kan delvis följd växandevara en avi nästanärmareras offentlig sektor, där produktivitetstillväxten nollantas varakapitel.

och där deltidsarbetande anställtsmånga under de senaste
decennierna.

Den tolkningen hävdar varken Sveriges godastränga0 att ut-
gångsläge eller offentliga sektor förräcker förklarastora att
eftersläpningen. framhållerDenna tolkning den svenskaatt
BNP-tillväxten kan ha överskattats förhållande till andra,i
eftersom räknar BNP det andra ländervi oavlö-in i i ärsom

hemarbete. Den understryker ocksånat stränga attsynen
framförSverige allt under 1970-talet har haft långsamma-en



omvärlden 147jämfört medSverige

definierar arbetsproduk-produktivitetstillväxt, om manre
finnsländer.jämför relevanta Detmedochkorrekttivitet

kunde återhäm-Sverigeindikationertydliga påockså inteatt
efter vidoljekrisenandrasnabbtlika mittensig avta som

finns tydligadet1980-taletdelenUnderl970-talet. avsenare
jämförelse-valeftersläpning,för svenskbelägg oavsett aven

grupp.

uteslutande. Delegatio-ömsesidigtuppfattningarDessa inteär
de 20 årendel slutsatsen Sverigefördrar senastesin attnen

viktigas-deproduktivitetsökninglångsammare änuppvisat en
möjligheternadetvilketkonkurrentländerna avgörärte som-

tillsåvälhänsynmedstandardökning. Dettalångsiktigtill taget
statistiken.ofullständigadenbakgrundenhistoriskaden som

måttlig.relativtlängedockharTillbakagången så varitän
förädlingsvärdetförframför tillväxtenalltDet är perav

eftersläpningenkunnatindustrinarbetstimme mätai som man
tillåterstatistikenKvaliteten påmed någon precision.större

produktivitetstill-jämförelserlångtgåendeknappast några av
industrin.andra näringsgrenari änväxten

tydli-eftersläpningenfler blirländer,vidgas tillanalysenOm
och den1970-taletunderendast krisårengäller dockDengare.

nedgång-underliggandedenl980-talet.hälften Kringandra av
Analy-cykliskabetydandesåledeshar svängningar ägt rum.en

långsiktigaochkort-söktkapitel hardetta intei separerasen
uppgift betänkandet.del IIIblir viktigrörelser; det i aven



KAPITEL

svenskaDet
produktivitets-
problemet

l detta kapitel diskuteras Sveriges produktivitetsproblem. Hur detär
beskaffat För på fråganatt den uppnåddaställs den tillväx-svara

iten relation till den ekonomiska politiken och människornas krav.
Vidare görs framskrivningar några dagens förtrender attav av se

påeffekterna längre sikt olika produktivitetsantaganden. Dessut-av
föregåendevärderas det kapitlets statistik Sveriges relativaom om

tillväxt. Hur allvarlig är den eftersläpning där konstateradessom
Syftet är avgöraatt och allvaretarten i det svenska produktivitets-
problemet.

Vad7.1 med produktivitets-menas

problem
Diskussionen de svenska produktivitetsproblemen har hit-om
tills hög grad tillbakablickande.i Debattenvarit har irört
vilken utsträckning den svenska utvecklingen under de senaste
decennierna skilt från omvärldens. frågasig Denna förvissoär
viktig. Enligt delegationens uppfattning finns det emellertid
andra, framtidsinriktade frågor, lika väsentli-minstärmer som
ga.

Det svenska produktivitetsproblemet bör definierasockså
och diskuteras utifrån konkurrens- och kostnadsperspektiv.ett
En långsam produktivitetstillväxt skapar obalanser och svårig-

förheter stabiliseringspolitiken. kanDetta betydande eko-ge
nomiska problem, synnerhet läge däri deni internationellaett

tilltar och konkurrensenintegrationen hårdnar.
En viktig förutgångspunkt diskussionen deannan är pro-

förblem den inhemska ekonomin ligger framför Desom oss.
de krav människor ställerrör produktionsapparaten,på om-
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och utvecklingenskattefinansierade sektornfattningen denav
bety-Redan dag avtecknartransfereringssystem.olika sigiav

den svenska ekonomin,strukturella problemframtidadande, i
produktivitetstillväxt.förutsätter snabbarelösningvilkas en

omvärldenSverige7.2 i

7.2.1 Konvergensteorin
produktivi-ochutvecklingsnivåmellansambandfinnsDet ett

denmellansambandperioder. Dettalängretetsstegring över -
arbetadBNP tim-utvecklingsnivån,ekonomiska mätt persom

för 161870-1979produktivitetstillväxtårligochl870,me
deframgår7.1. Därdiagramredovisas attländerolika i-

Japan,såsomlägsta BNP-nivån,denhade1870länder som
produktivitetstill-snabbastehaft denFinland, harochSverige

hadeländerDe100dryga åren.under de somsenasteväxten
och Storbri-Australien1870levnadsstandardenhögstaden -
produktivi-tillväxtenhaft långsammastedenhartannien av-

teten.

Diagram 7.1
länder,produktivitetstillväxt för 16inkomstnivå ochmellanSambandet

870-1973.1

Årlig i 1870-1979tillväxttakt procent
3D- JaPan Svenge-
2,8 n

oigfFrankrikeFmland°2,6-
TysklandÖsterrike2 4 Italien. Canadal

22 Dailmark lâlederländernag elglenSchweiz2D 7
1,8- Storbntahnsen..
1,6-

OttllvaxttaktLandets0 Australien1,4
Regressionslinje-1,2

1,0 -
0,8-
0,6 .r ..r .. 12010080 14040 6020

US-dollar.års priser iarbetstimme 1870 1970BNP per

Tle 1989.leadership. View, MITPressand LongProductivity AmericanKällaBaurmlm.
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dettaHypotesen samband har kallats konvergensteorin.om
Den förklaringsfaktorcentral bakom landssäger att etten
relativa tillväxttakt dess förhållande till den rikas-position iär

efterlängreJu den rikaste, destonationen. snabbare tillväxt.te
Orsaken fattigade kan frånteknik de rika ochär importeraatt
således snabbt denna upphinnareffekt.växa Deextra genom

fårrika, däremot, hållasvårare tillväxt, och medsin iatt uppe
upphinnareffekten faller bort de Innebördennåratt när täten.

ländernas tillväxt tenderar sådantär påatt varieraatt ett sätt
deras inkomstnivåer1 konvergeranfrämste varandra,Den att signärmarexpo-

för dennanenten Konvergensteorin dock allmänt accepterad. Den harinteärBaumol. Seteori är
flera punkterkritiseratsProduc- påsamta.a

Growth,tivity Urvalet länder godtyckligt. Konvergensteorinär0 visar attavConvergence and
vissa de länder snabbare. Denstartar växersentWelfare avWhat somthe
förmår dock förklaraLong-Run Data vilka börjar varförochinte växasom

Show, American fattigaandra fortsätterländer eller mindrestå still.att merEconomic Review Eftersom de länder valts de urvaletärut växt,som586. som ger av
länder automatiskt det skulle bevisas.som2Se De Longt.ex

heller förklararInte varför fortsätterProductivity teorin vissa0 växaatt
Growth, Conver- vidare, de högnått dagnivå Japanäven när viss, ien som- -and Welfaregence medan andra bromsar Sverige tycks hain gjort.somComment, Ameri- -

betyderDet förklarakanEconomic teorin inteRevi- att0 mönstret vissnärcan en
588. grad konvergensew uppnåtts.av

denI svenska debatten har likväl hypotesen konvergensom
anförts faktorviktig bakom Sveriges relativt lång-som en sett

produktivitetstillväxt under 1970- och 80-talen. Densammare
svenska retardationen skulle således delvis bero Sverigepå att

de rikaste länderna och därmed harär svårareettnumera av
öka produktivitet3 mindreSe sin utvecklade OECD-länderKorpi Sveriges att än

tillväxt följer de Det viktigt vilken utsträckningär eventuelltiavgöraatt ettandra rikaste väst- konvergensmönster kan förklara den relativa svenska tillbaka-ländernas, Ekono-
förändringarnagången. Jumisk Debatt den790, svenska positionenmer av av

och Näringslivets har denna bakgrund, desto eftersläpningenmindre harsom avekonomifakta tyvärr grund svensk ekonomi fungerarsin i att sämre.lita på,inte att
förefallerDet klart del denEkonomisk Debatt relativa svenska till-att en av

890. bakagången under 1950- och 60-talen berodde andrapå att
länder kunde upphinnarfaktor. Efterutnyttja det andraen
världskrigets slut produktivitetsskillnaderna mellan de le-var
dande industriländerna USA stod särklass teknolo-istora. som
gisk ledare alla industriområden.inom i Sverigestort sett var

de länder stod oförstördmed industristruktur,ett av som
medan fleraJapan och industriländer denpå europeiska konti-

sönderslagna. Det de sistnämnda möjlighetnenten var attgav
snabbt, återuppbygga produktionsapparatenväxa attgenom
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förstadedennatekniken. Iden modernaste meningmed var
upphin-dåperiod,speciellmycketefterkrigsdecennierna en

stark.synnerligennareffekten var
tillväxtmönstretförklarafaktor kanFrågan är sammaom
har låtitDelegationenoch 80-talen.under 1970- genom-även

hävdar,Bådakonvergensteorin.föra studier, atttvå testarsom
detillväxtensvenskalångsammareförklara denkanman

upphinnareffekten.hjälpmed20 årensenaste av
dessaf det gårfrån intehämtat7.2, visarDiagram atten avStyrfel4J Erixon

produktivi-ochmellan inkomstnivåsambandurskilja någotsystemfelinte att-- ef-tillorsak Sveriges Ide 15under åren.ländernaför rikastedetetstillväxt senaste
Eko-tersläpning7, upphin-eventuellstudienS förekomstenandraden testas enav191.Debattnomisk

Arbetsproduktivite-och länder.branscherantalnarfaktor i ett5 kapitel 5Se i ex- har denlandjämförs med detoch landbranschvarjei somten8 in-pertrapport om
upphinnarhy-ternationalisering Enligtbranschen.arbetsproduktivitetenhögsta i

produktivitet.och variabel hadennavärdenmed låga påborde länder enpotesen
förintroducerasdummyvariabelsärskildtillväxt.snabb En s.

faktorproduktivite-totalasvenskaför denSverige, testaatt om
upphinnareffek-ländersfrån andraskiljertillväxt närsigtens

konstanthålls.ten

7.2Diagram
arbetadpriserfastaförädlingsvärdetårlig tillväxt iGenomsnittlig per

1973anställduttryckt i dollarförädlingsvärdettimme1974-88 samt per
OECD-länder.Tillverkningsindustrin i 12

Produklivitetstillväxl °o

6 a
Japano Belgien0

5 Å
Italien0

Nederländernac
4

Franknke°Storbritannieno Västtysklando
Sverige0

3
USAo

Nmge° Canada0
Danmarko

2 ||l 20155 10
Produktivitetsnivå index

lvbnthlyLaborKälla mhOECD Review,
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Studien har funnit upphinnareffektnågon de konkur-i
branscherna. kanDet bero teknikpårensutsatta att ny numera

sprids snabbt de branscher förinom internatio-är utsattasom
° konkurrensnellDetta också Det knappast längre möjligt urskiljaär är att
slutsatsen OECDSi klar ledarenågot breda sektorer,inom verkstadsin-som ex.studiestoranya, om dustri.teknikspridning; se
vidare kapitel Internationaliseringen har underll. dei decenniernasenaste ta-

framåt. dag spridsI teknikgit och multina-viastora steg inom
företag;tionella företagdet länder lederär änsnarare som

utvecklingen respektive branscher.inom sina
skulleDet innebära, det bland rika OECD-att gruppen

länder längreinte går snabbtnationatt växa extrasom genom
fylla teknologigapet det ledande landet.i Detatt gentemot

innebär också förklarakan lands långsam-inteatt visstettman
tillväxt med det.7andra7 imiterarJ Dummyvariabeln attmare

för fårSverige i stu- Slutsatsen konvergensteorin, det speciella lägeär iatt somdien i expertrapport efterrådde det andra världskriget, varförkan belysa vissadessutom8 ett ne- länder snabbare underSverige 1950- och 60-talen, ochvärde, vilket växte ängativt
innebär TFP iatt den därmed också indirekt förklarakan del denatt en avSverige sedanäven svenska relativa tillbakagången under delar perioden. Det äravhänsyn tilltagits en dock upphinnarfaktorn fortsättasvårt skulle kunnapotentiell upphin- att attse
nareffekt utvecklats förklara relativt snabbare förtillväxt efterandra länderatt enunder 1970-sämre Än1970, de hög grad hunnitså kapp. mindreinär iväxaoch 80-talen än ge- förklarar den den svenska relativa tillväxten; varförför ide mönstretnomsnittet

studeradeövriga långsammareSverige under l970-talet ochjustväxt mitten avländerna. Samma slutet l980-talet.avslutsats nås i in-en
ternationell studie

hela OECDav av
Dowrick Nguyen.

7.2.2 Kostnader ochOECD Compara- växelkurser
Economictive

Growth 1950- Frågan produktivitetsproblem vid jämfö-internationellom en85 Catch-Up and relse handlar bara långsiktig konvergens,inte ocksåutanomConvergence,
konkurrenskraft. Då jämförda ländermåste vid-American Economic om gruppen

Review 1989. Resul- eftersom svensk industri konkurrerar med industri fleraigas,där innebärtatet att länder. Samtidigt bör analysen produktivitetstillväxtenavförsvagningen av kompletteras med analys kostnadsutveckling och växel-tillväxtför-Sveriges en av
motsvarandemåga kursförändringar, eftersom konkurrenskraften påverkas allaavår in-procenten per faktorer.dessaträffat sedan 1970-

långsiktigaDen retardation tillväxten redovisadestalet, efter det iatt av som
hänsyn tilltagits förradet kapitlet har samtidigt den svenskaägt rum somupphinnarfaktorn. kronan kraftigt skrivits ned flestade konkurrenter-gentemot

synnerhetI gäller det den viktigaste konkur-gentemotna.
Ändårentvalutan, den tyska marken. har Sverige under perio-

den dragit och växandepå bytesbalansunderskott.sig stora
Västtyskland har andra haftsidanå överskott bytesba-istora
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lansen. olikartade utvecklingen bytesförhållandetDen harav
medfört nationalinkomstutvecklingen och reallöneutveck-att
lingen Västtyskland har betydligt starkare Sverigei varit iän
under och 80-talen,1970- produktiviteten och BNPtrots att

utvecklats ungefär Sverige.capita iper som
Devalveringarna följd den snabba ochi sin pris-turvar en av

kostnadsstegringen Sverige. Vid bedömning deni en av svens-
förhållandeka utvecklingen till andra länder det såledesi är

viktigt bara analysera produktivitetsutvecklingeninteatt per
respektive land, både denna och kostnadsutveckling-i utanse
Visserligen har produktiviteten ungefär lika snabbtväxt ien.

svensk industri tysk under 1980-talet samtidigtisom men-
har timlönerna ökat dubbelt snabbt Sverige.så i

viktiga slutsatsenDen denna haftSverige i harmeningär att
betydande produktivitetsproblem, nämligen denett att svens-

ka produktivitetstillväxten förräckt till betala deinte att
snabbt stigande kostnaderna.

framharDetta drivit effekterdevalveringar. Dessasserieen
produktiviteten omstridda. dockpå Det vilket kommerär är -
behandlas del mycketIII tyder de kort siktpåi påatt attsom-

snabba produktion och produktivitet,uppgångargivit av men
försvagatde längre sikt produktivitetsutvecklingenpåatt yt-

terligare förvärratoch därmed problemet.-
Sverige ansökerNär medlemskap innebär detEG,inu om

den ekonomiska politiken möjlighetensigatt avsvär att
devalvera kronan det skeddepå under och1970- 80-sätt som
talen. Därmed skärps kraven minska mellan produk-att gapet
tivitetstillväxten sidan och kostnadsstegringenå denåena
andra. denna blirI produktivitetsproblemet akut.mening
Devalveringarna har tidigare, samtidigt de kanske varitsom en
del problemet, kunnat hålla det mindre synligt. kom-Detav

fortsättningen.inte iattmer

Produktivitetsutvecklingens7.3
för balansbetydelse intern

utifrån konkur-produktivitetsproblem,har såledesSverige sett
land ocksårenskrafts- externbalansperspektiv.och Vårt står

förändringar, ställer kravinför inhemska strukturella påsom
med denproduktivitet. hängerlångsiktigt ökad De samman

produktivitetsdifferenser mel-demografiska utvecklingen och
faktorerbådariskerar dessasektorer. Tillsammanslan olika att

balansproblem.ekonomiskasvårage
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Tabell 7.1 -
Pensionsutbetalningar BNP olikaandel under produktivitetsanta-som av
ganden

ATP, folkpensioner kommunaltoch bostadstillägg, procentuell andel i löpan-
de priser

1988 2000 2025

Näringslivets produktivitet
är2växer med procent per

oförändrade ATP-regler 10.8 10.9 11 .7
Höjt tak i ATP-systemet 10.8 11.0 13.3

Näringslivets produktivitet
årväxer med 1 procent per

oförändrade ATP-regler 10.8 12.1 15.8
ATP-systemet 10.8 12.1Höjt tak i 16.6

finansplanKälla Reviderad 1989

Demografi7.3.1 och växande tjänstesektor
Andelen befolkningenäldre blir länder.i många Föristörre

del gäller effektSveriges denna slår starkt bitigenom inatt en
sekel, 40-talskullarnapå gårnästa inär pension.

åldrande befolkningEn får effekter ekonomin.på En istora
detta sammanhang effektviktig det ökar behovet vårdär att av

Efterfråganoch sociala blirpå Dessut-tjänster större.omsorg.
ställer det kravväxande den yrkesverksammapå attom gene-

skall konsumtionsutrymme äldresför5 rationen avstå deEn översikt av pro-
blemställningarna faktorsärskildEn detta sammanhang dei principerär somWetterbergiges uppbyggnaden Ett antal utredning-pensionssystemet.styrt avskaHur rådvi

har förutsätterATP-systemet god produktivi-bli visatgamla, Fi- attatt ar en
nansdepartementet, förtetstillväxt anspråk starkt växandeinte andeliatt ta en avDs 198959. En samhällets framgårAv tabell fortsatt7.1 lång-attresurser. enuppskattning där är

produktivitetstillväxt näringslivet, med l10 i år,att procent sam procentca av per
de utgifternasociala innebär pensionsutbetalningarnas andel frånBNPatt stigeravomfördelasmåste tillll 16 drygt 30 det s.k.Om taketår.procent ica ca omfrån ochyngre yr- förATP-systemet skall höjas behålla dagens standard förkesverksamma till att
de äldre under nästa dem med den högsta andelen med ytterligarepensionen, stiger
generation. Ävenprocentenhet. vid dubbelt hög produktivitets-såen en

tillväxt, 2 andelenår, till drygt 13stigerprocent procent.per
Även 1970- och 80-talens produktivitetsretardation tillom

del kan tillviss återgång normal till-sägas vara en en mer
medförväxttakt, den således problem, eftersom Sverigevi i

under 1950- och GO-talens snabba tillväxt politiska reform-tog
beslut, byggde den periodenspå unikt snabba tillväxtattsom

fortsätta.skulle
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produktivi-skärpatjänstesektorn kanväxandeOckså den
arbetsproduktivite-Ofta ökadettetsproblemet. svårareär att

Orsakenindustriproduktionen.tjänsteproduktionen ii änten
och handlartjänsteproduktion arbetsintensivärär att om-om

människor.mellan Dessa svårareoch rationa-är attmötensorg
till-industrin.verksamheten Hemsamariten måstelisera iän

frisörenåldring, kanmedtidbringa inte ersättasvarjevissen
dubbeltsymfoniorkestern blir såochmed maskiner inte pro-

dubbelt snabbt.spela Beethoven såduktiv attgenom
ocksåproduktivitetenökanaturligtvis i tjänste-Det går att

ochkan organisationersektorn. Datorer tjänstemänersätta
flerSymfoniorkestern kanoch bantas. nårationaliseraskan

finns tillmöjlighetskivinspelningar. Detradio ochlyssnare via
olikalösningargoda tekniskaoch tjänstepro-inommånga nya

bety-likväl detgällerbranscher.ducerande I igenomsnitt att
öka arbets-tjänstesektorn har svåraredande delar varit attav

industrin.detproduktiviteten varit iän
kontinuerligttjänstesektornskäl till iDetta växerär attett

lång-Eftersom produktivitetenindustrin.förhållande till stiger
andelökadessatjänstesektorn,delar måste sini avsammare av

människorför leverera dekunnasysselsättningen tjänsteratt
varför normaltorsak tillefterfrågar. istigerDetta tjänsterär en

relativtde kräverindustriprodukter;jämfört med settpris
ökande resursinsatser.

Skattekvoten7.3.2

Över-industriländer.alladetFörhållandet iär mognasamma
samtidigttjänstesektorn, pris.allt stiger itjänsternaväxer som

avspeglarutvecklingenlängeproblem, sånågotDetta inteär
efterfrågavalkonsumenternasochmedborgarnas atteget mer

vad det kostar.betalaochtjänster
deldocksvårigheter kan uppstå,Ekonomiska när stor aven

tjänstesektorväxandelångsamtrelativt organiserasdenna sett
Skattekvo-finansieras skatter.offentliga ochsektornden viai

ekono-antalet arbetstimmarandelhurpåverkas istorten avav
produkti-verksamheten.för offentliga Omdenkrävsmin som

offentliga tjänsteproduktionenvitetsutvecklingen den äri
andelhelhet, krävs dennaekonominlångsammare i attän som

skall kunnaoffentliga verksamhetenför denökas, givnaatt
skattetrycket. Omhöjningutföras. kräverDetta i sin tur aven

medföradettalåg, behöver någrarelativtskattekvoten inteär
fort-emellertidhögt, kanredanskattetrycketproblem. Om är

resursallokeringen. Sti-skapaskattehöjningar istörningarsatta



156 Det svenska produktivitetsproblemet

gande skattekilar före eftermellan respektiveersättningen
skatt snedvrider information och beslut.

förekommerSamma dilemma alla industriländer.isorts
Tjänsteproduktionens långsammare produktivitetstillväxt,

faktum offentligadet den sektorn hög gradsåisamt att ägnar
medföratjänsteproduktion, tenderaråt stigandesig just att

skattekvot. utvecklingSamma det också sänkasvårtgör att
skattetrycket, vilken det ligger. Rationalisering-på nivåoavsett

offentligaden sektorn sällanräcker till bromsaän attar av mer
den automatiska ökning skattekvoten ligger i tjänste-av som
sektorns långsammare produktivitetstillväxt. nedskärning-Då

kraftigatillräckligt för faktiskt sänka skatternavarit attarna
oftahar det servicenkvaliteten offentligadengått9 iHypotesen det- överutatt

skulle inträffata offentligharSverige sektor och skattekvotstoren en somföljd vadsom en av ligger långt västvärldens harLönesättningengenomsnitt.överhan kallade kost-
dessutom hittills skall hanadssjukan principenstyrtsinom attav man- -fram-tjänstesektorn förlikartade löner likartade funnitsarbeten. harDet bred

fördes Baumolav re- offentliganställdaenighet de bör ha i genomsnittattom sammadan 60-taletpå
löneutveckling de privatanställda, Till detta skall läggasMacroeconomics som

of Unbalanced transfereringssystemetdet med dagensATPstörstaatt - -Growth The Ana- avgiftsuttag förutsätterregelsystem och ekonomisk tillväxtenof Urban Cri-tomy
2på år.minstsis, American Eco- procent per

Review 1967.nomic denna bakgrund det lättMot teckna mycket bekym-är att
framtidsscenarier för svensk ekonomi. Skulle denmersamma

totala produktivitetsökningen den svenska samhällsekono-i
fortsätta långsam, fortsättersamtidigt taktenmin att vara som

lägre [den skattefinansierade av]deleniännu tjänste-att vara
offentliganställdasektorn, de framtiden får löniäven samma

de privatanställda, och består då blirpensionssystemetsom -
följden kraftig ökning offentligade utgifterna. Dettaen av
kommer fram höjning skattekvoten.tvingaatt en av

för7.3.3 Scenarier svensk ekonomi
långtidsutredningenDen gjorde antal känslighets-senaste ett

analyser hur stark denna effekt Delegationen har låtitav var.
komplettera och uppdatera dem med beräkningarnya som
särskilt belyser produktivitetsutvecklingens betydelse. Resul-

tabellernao och 7.3.°7.2 7.3 diagramvisasBeräkningarna itaten isamt
utförtshar Lars förUtgångspunktenav kalkylerna arbetskraftsutbudetär attfi-vidEngström kommer eftersjunka något 2000, huvudsakligenåratt attp.g.anansdepartementet.

åldersstrukturen förändras enligt vadDelegationen redovisats.vill som ovan
tacka honom för Därmed sjunker den potentiella BNP-tillväxten. Två olika an-hjälpen. förtaganden produktivitetsutvecklingen näringslivet hari
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7.2Tabell
näringslivet ochproduktivitetstillvåxt i1990-2025 vid olikaBNP-tillväxt

offentlig sektor.
ár i genomsnittProcent per
°°9 2011-2025200120101990-1995 1996-2000

Sek 0% 1,5% 0% 1,5%0% 1,5%0% 1,51%Näringsliv

2 produktivitets-°o
1,6 1,0 1,62,2 2,5 1,22,1 2,4ökning

produktivitets-1 °o
0,6 0,2 0,70,41,3 1,6 1,4 1,7ökning

finansdepartementet.ochKälla Lângtidsutredningen1990

har produktivi-respektive 2l Dessutomår.gjorts procent per
offentligatetsutvecklingen den sektorn respektive0i varierats

1,5 år.procent per
framgårResultatet vad gäller BNP-tillväxten tabell 7.2.av

årlig produktivitetstillväxt näringslivet ochVid 2 iprocents
offentliganoll den sektorn den ekonomiska tillväx-i stagnerar

gradvis. Vid produktivitetstillväxt näringslivetl iten procents
bit Självfalletupphör den helt sekel.påinnästan nästaen

förvärraskulle sådan utveckling allvarligt alla de ekonomis-en
problem redovisats.ka som ovan

7.3Tabell
Offentliga 1990-2025utgifters andel BNP under olika antagandenav

20101990 1995 2000 2025

Viss offentlig utgiftsökning capita, 0 produktivitetstillväxt°oper
offentlig 1 produktivitetstillväxti sektor, % i näringslivet

Off. 26,5 27,5 28,5 38,4konsumtion 32,0
Off. 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8investeringar

11,0 13,0Pensioner 11,1 11,1 14,9
Övriga transf. 15,2 16,0 15,6 15,4 15,2

63,3Summa 55,7 58,3utgifter 57,7 71,3

Ingen offentlig utgiftsökning capita, 1,5 % produktivitetstillväxtper
2%offentlig produktivitetstillväxt ii sektor, näringslivet

23,6Off. 26,5 25,1 22,0 20,1konsumtion
2,7Off. 3,0 2,8 2,3 1,9investeringar

10,9 10,5 10,6Pensioner 9,9 10,5
Övriga transf. 15,2 15,0 14,3 13,115,7
Summa 54,2 51,3 49,2 45,6utgifter 55,7

finansdepartementet.Källa Lângtidsutredningen1990och
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utfalletblirproduktivitetstillväxtVid ännu säm-svagareen
blirbara lnäringslivetproduktivitetstillväxtenOm i pro-re.

offentliga sektorndensamtidigt inte uppvisarår,cent somper
offentliga konsum-och denproduktivitetenökningnågon av

capita, kostnadssju-slårfortsätter någotväxationen att per
stagnerandededelalltobönhörligt. Enkan större resurser-av

fall alltsåoffentlig dettasektor. Iföras tillmåste över somna -
utvecklingallradeframskrivning årenssenasteär avhar laborerat enVi -

utgifterna 71offentligaalter-med olika dekommertvå procentmotsvaraatt av
det gällernativ när 2025.BNP åroffent-deökning av offentligochnäringslivproduktivitetsutvecklingenOm iutgifterna.liga Det

motsvarandeutfallet kalkylenocksåden s.k. bas- förbättras, blir isektorärena av
kalkylen inne- dia-som redovisaskombinationeralternativa i[någrabättremånoffentligabär deatt utgifteroffentligadessutom7.3. Om attantar permanutgifterna ål- gramper

utgiftsandelenoför- hållstillåts öka,dersgrupp iåldersgrupp så settstortär inte
helaändrade under dock möjligtfall detblirdessaingetderakonstant. I attavOf-kalkylperioden. skattetryc-eller sänkaoffentliga sektorndenbyggapåtagligt utfentlig konsumtion
medökar då årligen ket.

1990-1995,1,2% betydligtmöjligt krävsskallsistnämndadetFör att envaraoch1995-2000l °0
effekternastarkare produktivitetstillväxt. För visaatt enav2000-2025.0,2 00

alternati- återhållsamandraDet därframsådan har låtit räkna scenario,vi ett en
innebär vissvet en

of-ökning denav
fentliga konsumtio-

1,600 årnen per
1990-2000 och

Diagram 7.32000-1,000 årper under olika antagandenOffentliga utgifter andel BNP 1990-2025som av2025.

°a
80

75 offentligutgiflsökningcapitaViss per
produktiviletsökningi offentligsektor0°n
i näringslivet1%70

65 offentligutgiftsökningcapitaViss perproduktivitetsökningi offentligsektor0%
näringslivet2%i

60

utgiftsökningcapitaIngenoffentlig per55 i offentligproduktivitetsökning sektor0°n
i näringslivet2%. offentligutgiftsökningcapitaIngen per50 produktivitetsöknlngi offentligsektor1,5%
inäringslivet1%

offentligutgiftsökningcapitaIngen per45 produktivitetsökningi offentligsektor1,5%
näringslivet2%i

40
202520101990 1995 2000

finansdepartementet.ochKällaLángtidsutredningen19%
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offentlig utgiftsökning vid sidan 2-procentigantas steg-enav
produktiviteten näringslivet och ökning produk-ring iav en av

offentligaden sektorn med det1,5 Iår.tiviteten i procent per
fallet utgiftsandelensjunker framredan under 1990-talet och
till har den minskat till2025 45,6 BNP.år procent av

Skillnaden mellan det respektive det bästa alter-sämsta
således hela dagens26 BNP. Inativet penningvär-är procent av

de och dettaBNP-nivå 380 miljarder kronor.motsvarar
finns frittpraktiken val mellan de här redovisadeI inget

utgiftskvotenytterlighetskalkylerna. ökning innebärEn ettav
motsvarande krav ökning skattekvoten. sänkning kanpå Enav

medföramotsvarande skatteuttag.sänkt Skattetrycketmåni
offentligabestäms hand utgifternasde storlek.ju i sista av

medföra effektivitetsförluster.skatter kan emellertidHöga Det
föreberor skatten kil mellan respek-på ersättningutgöratt en

efter ochskatt därmed snedvrider resursallokeringen. Entive
kraftig framkommerhöjning skattekvoten lågpro-så iav som

därför medföraduktivitetsscenariot skulle påtagligt negativa
effekter produktiviteten näringslivet. skulle dessutomDenpå i

oförenlig framgångsrikmed svensk EG.integration ivara en
utvecklingen innebär således ekonomiska problemDen svåra -

varför dessförinnan.den också, realiteten, skulle brytas långti
med deScenariot produktivitetsantagan-mest gynnsamma

fördena vilken finnspotential skattesänkningarpåvisar som
produktivitetstillväxten kan öka näringsliv såväli iom som

offentlig sektor. Skattekvoten 56 sänkningåriär procent; en
till vilket skulle möjligt med de45 procent, mestvara gynn-

antagandena produktivitetsutvecklingen kalkylenisamma om
offent-miljarder kronor med bibehållen160motsvararovan, -

lig servicenivå.
fortsattSlutsatsen tydlig. Vid långsam produktivititets-är

utveckling obalanser. SnabbareSverigegår svåra internamot
produktivitetstillväxt det däremot möjligt påtagligtgör sän-att

offentligaka skattetrycket eller höja servicegraden den verk-i
samheten eller åstadkomma kombination därav.någonatt-

90-talet7.4 Kraven på
produktivitetsproblem således dis-SverigesFrågan måsteom

kuteras samband med relativa kostnadsutvecklingSverigesi
skattefinansiering.ekonomins gradenstruktur ochsamt av

Allmänt uttryckt problemet enbart produktivitets-interör
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förhållandeutvecklingproduktivitetens itillväxten i sig, utan
landet ställermedborgarnaönskemål och kravtill de inomsom

ochutbyggdreallönersåväl ökadeproduktionenpå som-
80-talenunder 1970-offentlig Såvälförbättrad service. som

marginal produktivi-bredmeddessa kravöversteg summan av
underskottinflation ochResultatet blev itetsutvecklingen.

bytesbalansen.
betydande produktivi-har SverigeOckså denna meningi ett

produktivitetstillväxtennämligentetsproblem, meningeni att
krav. Dettamedborgarnasför tillgodosetillräcker ärinte att

denproduktivitetsproblemetgrundläggandeegentligen det i
svenska ekonomin.

mindrehållaskunnatproblemdettaTidigare har även syn-
ocksåinflation Menden uppstått.ligt, minstinte somgenom

tilltagande1990-talet. Denomöjlig underblirlösningdenna
fortsatt svenskomöjliggörmed omvärldenintegrationen en

innebärkonkurrentländernas. Detinflation långt attöver pro-
produktivitets-den långsammamellanblir akut. Gapetblemet

den andraväxande kravenoch de åsidantillväxten å ena
snabbt minskas.måste

Slutsats7.5

läng-produktivitetsutvecklingfortsatt påSlutsatsen är att svag
problem, påmedför utomordentligt svåra minstsikt intere

offentligafinansiera densvårighetertilltagandegrund attav
ondkommerpåtaglig ekonominRisken isektorn. inär att en

upphov tillproduktivitetsutvecklingcirkel, där geren svag
försvagar produk-ytterligarevilketskatterstigande i sin tur-

inför be-SverigeOckså dennativitetstillväxten. stårmeningi
produktivitetsproblem.tydande

förbättrasökaviktigtbakgrund detdennaMot är att2 pro-Cecchini Euro-
marknad internationellmätproblem ellerinre alldelesduktiviteten,pas oavsett

SNS 1988.1992, position.Kalkylresultaten
utvecklingen. 1990-internationelladeninskärpsKravetförhar dock avutsatts

flerafrånkritik med hårdnandehård inför krav,svensk ekonomitalet ställer stora
ochhåll, måste tas tycksSamtidigtutslagning.konkurrens ochinternationell stormed stor nypaen föreståen-med enandet Europapotentialen närastor,svenskt vid-salt. avFör vara

ef-kommande torde kanmarknaden EGfinns den ide. Prognoser inreattom
fekten bli lägre, bl.a engångslyft produktivitetsnivån 5påinnebära ett ca pro-avför vid EG-viatt ett för offentlig upphand-skaleffekter, reglerandracent,medlemskap måste genom

ef-handelshinder.till EGs dynamiskaLångsiktiga,slopadelingossanpassa samt
handelshinder,yttre lägetdetdärutöver. Om Sverigefekter tillkommakan i intevilket negativager för betydande ba-riskenförmår produktivitetenöka är storeffekter.
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plågsamlång ochframskullelansproblem. Det tvinga an-en
utslagning.ocharbetslöshetåtstramning,passning via

betydandeharblir SverigeslutsatsDelegationens att pro-
beskaffenhet dock någotduktivitetsproblem. Dess är enav

allmännadenframkommithittillsvad iänart somannan
debatten.

långsammareutvecklatshar änProduktiviteten Sverigei
deefterkrigstiden. Menunderindustriländernas genomsnitt

framtiden,skervadliggerproblemen iverkliga i om pro-som
tillförhållandefortsätterduktivitetstillvâxten iatt svagvara

kravmedborgarnas påochkostnadsutvecklingrelativaSveriges
Framför alltoffentligförbättradochreallöner service.höjda

offentlig sektorskattetryck ochutvecklingenframtidaden av
tillanledning oro.ger

för nivåkommaökas iProduktivitetstillväxten måste att upp
förocksåindustriländerna,framgångsrikamed de mest men

åldringsvård, bättresjukvård,framtidens krav påmötaatt -
standard.materiellstigandeochmiljö

produktivi-svenskadenanalyseradärför viktigtDet attär
produktivitetstillväx-Varför hardetalj.tetsutvecklingen imer

tillmöjligheternaochhindrenliggerdämpats Var motten
följande ka-för deproduktivitetsförbättringar Det ämnetär

pitlen.
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produktiviteten

följan-till deninledningöversiktligt,redovisasl detta kapitel som en
påverkar sigproduktiviteten. Det rörfaktorerolikade analysen, som

På längre siktutnyttjande.kvalitet ochproduktionsfaktorernasom
höjaför löpandedrivkrafter finns attdet vilkahandlar somom

Vidare redovi-resursutnyttjandet.effektiviteten ioch ökakvaliteten
tillorsakerna deframförts rörandede olika hypoteser somsas

Syftetproduktivitetstillväxt. är attdecenniernas lägresenaste enge
frågeställningarvilkakapitlen och belysaför de följandetankeram

betänkandet.denna delanalyseras ikommer att avsom

bestämnings-Produktivitetens8.1

faktorer
förhål-produktionsresultatdefinierasproduktivitet iOm som

produktivi-gäller, allmännalande till iresursinsats atttermer,
och hurproduktionsfaktorernas kvalitettetsnivån avgörs av

perspektiv detlängreeffektivt de kan Iutnyttjas. är centra-ett
ochförkovranför förnyelse ochdrivkrafternahur utser

faktorerförst de olikaföljande redovisasfungerar. detl som
för produktionsresurserna.deproduktivitetenpåverkar givna

vadDärefter resursutnyttjan-genomgång avgörsornen avges
drivkrafter långsiktigtoch vilkaoch lång sikt,kortdet på som

viktiga.är
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Produktionsfaktorernas kvalitetl

arbetskraftensMed kvalitet människors hälsa, utbild-menas
förvärvsfrekvens.arbetsmoral faktoroch Enning, påver-som

kar arbetskraftensdetta Tidigare,sammansättning. dåär
kroppsarbete dominerade, bör produktionen arbetstimmeper
ha arbetskraftenpåverkats vilken andel befann sig iav av som

fysisktde produktiva effektåldrarna. Denna torde dockmest
minska, takt med den tekniska utvecklingen intellek-i att gör

erfarenhettuell kapacitet, förmågaoch till problemlösning vik-
kroppskrafter.tigare än

arbetskraftensstället blirI kompetens och utbildningsnivå allt
central. bättre utbildning arbetskraf-Ju desto högre bordemer
produktivitet bli. förmåganOrsaken utbildning ökartens är att

till komplex förmåganproblemlösning hantera kom-samt att
plicerade maskiner och hjälpmedel.

Kulturella faktorer självfalletspelar viktig förroll arbets-en
produktiviteten, handlar faktorer,Det svårgripbaraom som
oftast kvantifieraomöjliga kan mycketär att men som ge
konkreta resultat olika områden kvinnorspå så påsom synen

frånvaro,arbete, maskning och extraknäck.
förbättrasKapitalets kvalitet kan modernisering ochgenom

teknisk utveckling. ökar totalproduktiviteten.Detta ökarDet
också arbetsproduktiviteten, då kapitalintensiteten ökar. En
snabb kapitaltillväxt och ökad det möjligtautomatisering gör

producera arbetstimme. för-på Investeringarnaatt mer en
kroppsligar också teknisk totalfaktor-utveckling, vilket ökar
produktiviten.

del totala kapitalstock infrastruk-En nations utgörsav en av
dvs kommunikationer broar ochsåsom järnvägar, vägar,tur,

telekommunikationssystem. infrastrukturväl utbyggdEn
flödetunderlättar och och sänker därmedtjänsterav varor

infrastrukturtransportkostnaderna. god underlättarEn också
effektiv lagerhantering. ökar produktivitetenDettaen mer

för arbetskraft försåväl kapitalstock.övrigsom
snabb produktivitetsökning förutsätterEn således nyinueste-

ringar, moderniserar kapitalstocken. detta krävsFör attsom
sparandet samhället högt eller kapital importeras ochi är att
används till moderniseringMen kapitals-investeringar. en av
tocken kräver också hög takt vad gäller utrangeringen av
gammalt kapital. således bara kapitalstockensDet inteär stor-
lek, också fördess ålder, väsentlig produktiviteten.ärutan som
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resursutnyttjandeEfterfrågetryck och8.1.2

Det-produktionsfaktorerna utnyttjas.viktigt hurocksåDet är
möjlig-efterfrågetrycket,arbetsmarknadsläget,påverkasta av

förskjutningarstordriftsfördelarheten samtutnyttja avatt
faktorpriserna.

effekteromedelbara påarbetsmarknaden har tvåLäget på
arbetsproduktiviteten.

produktivaslås dearbetslöshet,med hög minsttiderkärvaI0
produktivi-genomsnittligadenhöjerarbetsplatserna Detut.

och högjobbmedtidergodaekonomin. I gotti omteten
arbetskraft lägrearbetskraft, drasefterfrågan på som ger

denvarvidproduktionen,produktionstillskott iin genom-
lika.alltsjunker,arbetsproduktivitetsnivånsnittliga annat

arbetsmarkna-rörligheteneffekt påberor pådennaStyrkan iO
motverkasdestoarbetsmarknadenden. Ju är,trögare mer

arbetskraftbehållerföretageneffekt Omdenna en annanav
minskar denboarding,s.k labourkonjunkturnedgångiäven

produk-minskandedåarbetsproduktiviteten,uppmätta en
arbetsstyrka.konstantslås påtion ut en

fakto-underliggandeberor påNettoeffekten Dengiven.inteär
sysselsättnings-ocharbetsmarknadenrörligheten pårer som

arbetsmarknaden i sigpåSamtidigtgraden. svängningarnaär
produk-effekterderaskonjunkturella och påochkortsiktiga

analyslångsiktigtiden. Förstarktkan variera övertiviteten
bort.demåste rensas

indu-krävtskapitalmängdden i1900-talet harUnder som
verk-fabrik,traditionell iökat.gradvis För t.exstrin att en

konkurreraskall kunnaskogsindustrin,ellerstadsindustrin
lön-kapitalinsatser. Ettalltkrävtsframgångsrikt, har större

tillverkning såkapital kräverdetta dyra iutnyttjandesamt av
sådanakunnatmöjligt. utnyttjaJulånga serier manmersom

Medblivit.produktivitetenharhögrestordriftsfördelar, desto
maskiner,datorstyrdaproduktionsteknikflexibel ex.mer -

betydelsendockvarsel kanmed kortställaskan avomsom -
sektorer.minskastordriftsfördelarna i vissa

effektiv lagerhåll-lager. JubindskapitaletdelEn i merav
för löpandedenbehövslagermindreningen är som-

Ettkapitalproduktiviteten.blirdesto högreproduktionen -
real-utnyttjaproduktivitetkapitaletsöka är attsätt attannat

maskinerdyratidlängredygnet. Judelkapitalet större aven
kapitalkostnadernablirhögreoanvända, destolokaleroch står

produk-kapitaletsblirlägreoch destoenhetproduceradper -
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Enskift och hög sjukfrånvarotivitet. påverkar således kapital-
produktiviteten Utökad skiftgång,negativt. det möj-görsom
ligt kapitalet flerutnyttja ökar däremotatt kapitaletstimmar,
produktivitet. frånvaroLåg med ocksåär, argument,samma en
faktor hög kapitalproduktivitet.som ger

Innebörden det sagda det samlade efterfrâgetrycketär attav
spelar betydelsefull förroll produktiviteten. gällerDet påen
kort sikt konjunkturerna förändras ochnär lång sikt.på På- -
kort sikt beror effekterna vadpå arbets-sagtssom ovan om
marknaden. längrePå siktformalise- relationenDen har tydligt positivär Stark

den Ver-irats efterfrågan driver frams. och utbyggnadnyinvesteringar ka-avdoorns lag, sägersom Efter hand brukarpaciteten. detta medföra ökad kapitalinten-snabb produk-att
och därmed ökadsitet produktivitet.tionstillväxt också

för med snabbsig Slutligen bör detta sammanhangi påpekas, utvecklingenattproduktivitetstill- de relativa kostnaderna för utnyttjande olika produk-av avväxt.
tionsfaktorer påverkar hur produktiviteten förutvecklas var
och dem. lönekostnadernaOm förhållande till kapi-stiger ien
talkostnaderna, brukar detta medföra arbetskraftatt ersätts
med kapital. ökarDet kapitalintensiteten och höjer arbetspro-
duktiviteten. Om kapitalkostnaderna relativtstiger, sett,

snabbare kapitalrationaliseringtvingas fram, vilket ökaren
kapitalets produktivitet. Om kommerenergipriserna stiger,
hushållningen med förbättras, Effekternaenergi att påosv.
totalproduktiviteten dessa relativa förskjutningar kan inteav

förhand.påavgöras

8.1.3 Drivkrafter bakom omvandling och
tillväxt

De redovisade faktorerna påverkar kvaliteten ochovan som
utnyttjandet produktionsresurserna påverkas i sinav tur av
andra faktorer. Dessa hur fördelas olikarör påresurserna an-
vändningsområden och hur förändrasde tiden. Produk-över

kvalitet ochtionsresursernas utnyttjande någotju inteär som
statiskt och för alla,är givet, gång kannågotutanen som

påverkas mänsklig aktivitet. långPå sikt dettagenom är mer
väsentligt hur dagensän produktionsresurseruppsättning av

ut.ser

Allokeringseffektivitet
För arbete och kapital skall kunna hög produktivitet,att ge
måste där de utbyte. Dettainsättas störstresurserna ger
kräver ekonomin fungerar fattarväl; de beslutatt att som om
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fattarinformation ochharanvändningen rättresursernaav
anställdplacerararbetsorganisationenbeslut; varjerätt att per-

potential;helautvecklahon kanplats där sin samtpå enson
drivkrafterbelöningssystemdet attexisterar ettatt gersom

ditflyttaochproduktivtocharbeta investera att resurserna
avkastningen störst.är

fungerar smidigt,marknadernaförutsätterDetta i sin atttur
och bidrags-skatte-signaler,sänder rätt attprissystemet utatt

produk-ocharbetar pådenbelönar investerar ettsystemet som
kompe-ändamål, ökarför produktivautbildar sinsigtivt sätt,
lönadet börocksåinnebär sigDet inteattetc.tartens, ansvar,

detskatteplaneraför företag inteinvestera, attänatt snarare
monopolställningsökalönsamtbör än attatt snararemervara

för denlockandeskalldetproduktutveckla, inteatt vara mer2Se Schumpeter utbilda Dessaocharbetasvartjobbaenskilde sig, etc.än attattofThe Theory
allokerings-kallatstidigaremed vadkrav hängerDevelop-Economic somsamman

1911.ment En perspektivdettaproduceras.saker Ieffektivitet; dvs rättatt
efterföljaresvensk effektiv påallokeringmed insättsatt resursernaenmenasErik Dahmén,är

ställe.rättdoktorsavhand-vars
ling Svensk indu- emel-låteravgörande kriteriumheltsistnämnda, sigDetta

företagarverk-striell traditionell produk-inordnasmed svårighetlertid bara i ensamhet, 1950,IUl
drivkrafternaförstå detionsfunktionsanalys. För ytterstaattexempel påär ett

tillväxt- och disku-faktoreroch deproduktivitetsutvecklingenbakomom- som
vandlingsanalys i denoch helabreddasperspektivetdetta måsteavsnitt,iteratsschumpeteriansk

behandlas. Enekonomiomvandlingsprocessendynamiska ianda. en
omvand-institutionellainkluderaanalyssådan måste ramar,3 Rosenberg ochSe

psyko-arbetsmiljö ochBirdzell Västvärl- belöningssystem,konkurrens,ling och
dens till väl-väg fördettakallarbegreppMed brettfaktorer. visociala ettstånd, 1991,SNS

för produktivitet.drivkrafterNorth ochsamt
detviktiga,särskiltThomas The Rise Drivkrafter denna vi ärmeningi är om

of the Western dessproduktivitetens nivå,intresserade primärt utaninte äravWorld, Cambridge produktivi-förhåller tilldennaoch hurtidentillväxt sigöverUniversity Press
1973. Deras andra länder.tetsutvecklingenärtes i

ägande-privatatt
och möjligheträtt

till konkurrens var drivkrafterför analysenAnsatser avfaktorerde centrala
gjorde den in-som sådanabehandlartradition,ekonomiskfinns långDet somendustriella revolutio-

Joseph Schumpeterstankefåra förknippas medfrågor. teori-Enmöjlig.nen
förstörelsekreativbetydelse; hurentreprenörens4 om-TheSePorter er om

för dem medCompetitive verksamheteräldreoch slårvandlar ersättaattut
ofAdvantage Na- kontraktsförhållandenasochnya ägande-betonarEn annanFree Presstions, ochutvecklingför långsiktigför skapavikt incitamentattoch Sölvell,1990,

och produktivitetZander Porter
Advantage Swe- försök knytaMichael PortersEn attäransats sammanannanNorstedtsden,

företagsekonomi. liggeranalysendenIochnationalekonomi1991.
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betoningen samspelet mellan konkurrenspå och omvandlings-
tryck. Olika hinder och trösklar kan effekt,positiv när
företagen söker förutsättningdem underövervinnavägar att -

frihetde har söka lösningar och belöningssystemetatt att nya
den ökar produktiviteten. företa-Det nationellagynnar som

framstårgarklimatet med detta förcentralt möjlig-synsätt som
heterna löpande höja produktiviteten.att

viktiga samtligaDet dessa faktorupp-i vissäransatser att en
bara finns ochnågotsättning inte måsteär accepteras;som

produktionsfaktorer och komparativa fördelar någotär som
Ökadskapas. produktivitet och konkurrensfördelar kommer av

högkvalitativa skapar faktorerspecialiseradeinstitutioner som
med särskilda, konkurrenskraftiga egenskaper och sedan lö-
pande uppgraderar dem. Med detta blir det viktigas-synsätt

det bästa möjliga de produktionsfakto-inte givnagörate att av
målmedvetet för förädlaarbetautan att attrerna snarare

dem; löpande höja arbetskraftens kompetens, driva denpåatt
tekniska utvecklingen, utveckla spetskompetens viktigapå om-
råden och löpande kapitalkostnaderna.pressa

Delegationen finner detta rimligt. bör vid analysenMan av
produktivitetsfrågor fokusera de faktorergrundläggandepå

ekonomins funktionssätt, kortsiktigapårör änsom snarare
Dynamiska aspekter innovationsförrnågaingrepp. ochsom om-

vandlingstryck viktigare statisk analys tillgångar.är än givnaav
drivkrafternaDet således för omvandling börär stå isom

konkurrensfördelar och långsiktig produktivitets-närcentrum
tillväxt skall analyseras.

8.2 produktivitets-Hypoteser om

stagnationen
omfattandeEn internationell förtsdebatt har nedgångenom

produktivitetstillväxten. rad hypoteser framförtsEn harav om
orsakerna.

Debatten dominerades till början relativt kortsiktigaen av
förklaringar. observeradeMan produktivitetsnedgångenatt
kom samband med olje-, livsmedels- ochi råvaruprischockerna
under l970-talet. leddeDessa såväl till allvarliga5 kostnadskri-Den McCrac-s.

ken-rapporten fäste till efterfrågebortfall.betydande Effekten blev sjun-ser sombetydelse vidstor kande kapacitetsutnyttjande, utslagning kapital och låg in-avdenna typ exter-av och därmed fall produktivitetenvesteringsnivåchocker; iT0- ettna -wards Full Emplo- bedömareVissa har stället anlagt långt historiskti ett per-and Priceyment spektiv. hävdarDe det 1970- och 80-taleninte äratt ärsomStability, OECD
särskilt dåliga, och1950- 60-talen unikt bra.1977. Detutan ärsom
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undertillbakagångensåledesförklarasbehöver inteärsom
förstadeundersnabba uppgångendenl970-talet, utan snarare

efterkrigsdecenniernafExempel dennapå
snabbtillväxtengjorde såAbra- dettaenligtär Det synsätt,ansats som,Rapidmovitz förekomstensamtidigaden60-talen ettochunder 1950- avvarPotentialGrowth världskrigetsandraefter detfaktorertillväxtbefrämjandeantalRealizationand its

skapadeförstörelseof krigetsThe brukarExperience dessaBlandslut. nämnas att
Capitalist Economi- och åter-formdelsefterfrågetryck, investerings-starkt i avettthe Post-Warines konsumtionsbe-uppdämdaformdelsuppbyggnadsbehov, i avPeriod, Internatio-

fleraunder år,växelkurserstabilanal Economic Asso- dominansUSAshov. gav
1977.ciation tekniskahandelsutbytet. USAsunderlättadevilket i sin tur

tillväxtsnabbtillmöjlighetländerandraöverlägsenhet gav
Marshallhjälpen.understöddeUSA viaimitation somgenom -

sänktaochavregleringarformHandelsliberaliseringen i av-
konkurrensen.och skärptemarknadernavidgadetullar - starkautomatisk,faktorerandradelochDessa engaven

kraftigatillmöjligheterdesamtidigtefterfrågetillväxt, som gav
handefterklingarproduktivitetsförbättringar. Dessa natur-

efterbyggsoch Japanoch med Västeuropaligen i uppattut,
vackla, han-börjardollarnförsprång,USAshämtarkriget, in

flyttararbetskraftengenomförd ochblirdelsliberaliseringen
tjänstesektor.tillindustrifrån

produk-bottenalltså påskulleförklaring iEnligt denna vi
naturligtutvecklingsfashistorisktivitetsproblemet ense

produktivitetstillväxtsynpunkt äri meröver ursomannan,en
tidigare.normal denän

har,produktivitetstillväxtenDenna avmattning menarav
1970-talet komundervästekonomiernaförstärktsnågra, attav

blevsämre.7 anpassnings-Ekonomiernaalltfungera trögare,att7 förEn exponent
resursallokering-effektivitetenoch idetta långsammaresynsätt är processerna

Lindbeck,Assar dettaframhållasbrukarfaktorer iDe samman-sämre. somendrivit atttesensom lönekost-snabbaregrundinflationbl.a högre påhang är avdrab-väststaterna
medförtharbudgetunderskott. Detåderför- ochbats nadsstegringar störreav

grundkalkning på förkortatsplaneringshorisonternafluktuerarprisernaatt mer,offentligför storav ochmarginalskatterStigandeoch investeringarna stagnerat.för högasektor,
skattesyste-effekternarealamedförde deföroch inflationskatter högre att av

regleringar.många dettaframhållersnedvridande. Några ialltmerblev sam-metLindbeck TheSe faktor bakomtillväxtoffentliga sektornsmanhang den som enSlowdownRecent
förändradeof ochProductivity skattekvot incitament.höjd

Growth, Economic företagsekono-medstudierradharUnder år merensenare1983,Journal, mars företagenfrågor hurpåkoncentreratinriktningmisk sig omsöker värde-handär
företagen harbl.a varitdiskuterasförklaring hypoteserdenna leds. De är attra som

med detillsammans till denarbetsorganisationenför långsamma nyaatt anpassaövriga nämn-ovan arbetskraftvälutbildadedagenskravoch detekniken somnyada.
företagsledning-läggas hypoteserkanTill dettaställer. attom
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den anglosaxiska världen blivit allt kortsiktiga,i iarna mer
de tillräckligt långsiktig tillväxtmeningen påinteatt satsar

för vinsterallt mycket kortsiktigapå3 diskussion utanFör en
företagsledning-om

för pro-ens ansvar
duktivitetsstagna- svenska debattenDen

ameri-tionen i
näringsliv,kanskt se Debatten Sverige har avspeglat den andra länder, medi i istortDertouzos och forskning-hypoteser. tidigareDentyp argumentsamma avm.fl Made in

produktivitet betonade starkt kapitalbildningensMIT bety-America, en om
1989.Press delse. diskussionenNär produktivitetsstagnationen komom

9Se Faxén, Odhner förekom såväl den ekonomisk-historiska deigång, ansatsen omoch Spånt Löne- tillväxtfaktorernautklingande hypotesen de akutasom ombildningen 90-ta-i
chockernas betydelse.lets samhällsekono-

Rabénmi, Sjö- Debatten den svenska produktivitetsutvecklingenom svagal988, lyf-gren som framförunder 1980-talet har allt problemkomplex.två Detrörtfram efterfråge-ter
första efterfrågetryckets betydelse andra ekono-Dettrycket den är rörsom av-

görande skillnaden funktionssätt. effekternahar bl.a de devalve-Därmins storaavjämfört med 1950- lyfts fram debattörer, dessa minskatringarna menat attav somoch 60-talen.
omvandlingstrycket och låst sektorer medin i sämreresurserO Se Erixont.ex tillväxtpotential. frågor framträdandesärskiltDe varitDen tredje somvägen

inlåsning för-eller offentligunder har sektor, skattekvot, reglering-år, rört- senarenyelse, Ekono- transfereringar sjukförsäkringenloch [såsom tidPåar senaremisk Debatt 389,
fråganhar också arbetsorganisationens betydelse blivit alltoch OhlssonVinell om

Tillväxtens driv- uppmärksammad.merkrafter, Industri-
förbundets förlag
1987.

Analysens uppläggning8.3Se SNSt.ex.
konjunkturrådsrap-

1986 och Assarport analys produktivitetsproblemEn Sveriges brukmåste göraavLindbeck The
såväl den nationalekonomiska produktionsfunktionsanaly-Swedish avExperien-

matematiska metoderce, Seminar Paper den dyna-stringentasens som av merfor482, Institute ln- miska och breda mfl förespråkar.Schumpeteransats somternational Econo-
Tankeramen blir denna eklektisk. oundvik-Deti mening ärStudies 1990.mic

omfattandeligt, det gäller område produktivitet.sånär ett somZ Se LO-eko-ex. Eftersom tillfredsställandedet omöjligt påskrift visat sig att sättettnomernas
Heja blågult Om förklara förproduktivitetsstagnationen fast,inom ramen enproduktivitet och ram,hård teoretisk har också internationellt måstmantillväxt Sverige,i

lägga pussel med olika och metoder. Pluralism harLO 1991. ansatser
därmed under kommit forskningenkännetecknaår3 attrelativtJ I senareen

färsk översikt produktivitet.sum- ommerade Stanley också vadDetta karakteriserat produktivitetsdelega-är somFischer intrycksina
har frånarbete. olikaVi underlag skildationens använtefter konferens i oss aven

medämnet discipliner, använder olika framgåttsäga metoder.att Somsom anserEkonomerna har delegationen drivkrafterna fördet centrala hur produkti-ärattlyckatsinteännu
utvecklats tiden och hur detta påverkat allokerings-vitet överspecificera de rela-
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dettakvalitet. Förproduktionsfaktorernasocheffektivitetenfrånbidragentiva
produktionsfunktions-hårdfakto-de tänkbara analytiskkrävs stomme avenbakom dåutanför denna såpro-rerna beredvillighetocksåmetodik, attmenduktivitetsstagna- och skattesyste-arbetsorganisationensgällerdetdåkrävs,Fischertionen. ex.

produktivitetsutvecklingen.theSymposium effekter påon mets
Slowdown Pro-in dettaför del IIIutgångspunktendettaDet är avär somGrowth,ductivity förklaringsfaktorema,skildade attgranskabetänkande. AttofJournal Economic

för deuppgiftendemrangordna188. möjligtPerspectives och ärdemvärdera om
kapitlen.följande

ocharbeteproduktionsfaktorernabehandlarKapitel 9-10
arbets-kvalitet,arbetskraftensanalyserarKapitel 9kapital.

fungeran-välbetydelsenochfunktionssätt,marknadens enav
kapitel 10medanföretagen,enskildadede arbetsorganisation i

analy-Kapitel 11kapitalbildning.ochbehandlar investeringar
överflyttningselfekternasbranschstrukturen,svenskadenserar

Kapitel 12devalveringspolitik. rörochteknikspridningroll,
konkurrensensdäriblandresursallokeringen,effektiviteten i

betydelse.regleringarnasoch



KAPITEL

Arbetskraft och
arbetsmarknad

kapifell detta påanalyseras effekterna produktivitetsutvecklingen
i Sverige humankapitalets kvalitet och utveckling. Med dettaav

människors utbildning, motivation, sysselsättning från-menas och
vidare arbetskraftens rörlighet arbetsmarknadenssamt funk-varo;

tionssätt. Betydelsen organisationen påarbetet den enskil-av av
da arbetsplatsen diskuteras. Särskild vikt läggs vid drivkrafterna
för ansvarstagande, förkovran och förnyelse.

9.1 Drivkrafter och produktivitet
Av produktionsfaktorerna arbetskraften humankapita-är -
let den avgörande. Människors påhittighet, förmågaderas-

lära, deras förmågaoch hantera förändringarmotivationatt att
den ekonomiska utvecklingen och detavgör möjligtgör att

begränsningar vad gällerövervinna tillgång till naturtillgångar
och kapital. ekonomiskaDen historien exempelmångavisar på
det. framgångshistoriaDagens Japan harDärär ett. pro-- -
duktiviteten mångdubblats efterkrigstiden,under lan-trots att
det har några naturtillgångarinte tala ochattegna trots attom

del kapitalstocken sönderslagen efterstor världskri-en av var
förödelse.gets

Arbetskraftens påverkan produktivitetenpå sker på två sätt.
förstadetFör arbetskraftensvia hälsa ochsammansättning,

utbildning. faktorerDessa arbetskraftens kvalitet; vilkenavgör
potential humankapitalet har. detFör andra påverkas produk-

hur dennativiteten potential Dettautnyttjas. i sinav avgörs
bl.a arbetsmarknadens funktionssätt, dvstur vilkeniav ut-

sträckning fungerar så balanssystemet uppnår mellanatt man
individens och arbetets krav. Lika viktigt företa-hurärresurser

arbetsmarknadinterna fungerar. Varje anställd bordegens
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utbild-kontinuerligochutvecklingsplanpersonligha genomen
viktigpotential. Enutvecklamöjlighet sin annanning att

makronivå;utvecklingen påekonomiskadenomständighet rör
mekanis-antalpåverkararbetslöshetoch via ettsysselsättning

arbetskraften.utnyttjandet avmer
utvecklatsfaktorerdessahur överkapitel analyserasdettaI

haft höjamänniskordrivkraftervilka attCentralttiden. är
förkovrautbildadvs sig,arbetsinsatser,kvaliteten attpå sina

hitta påomvärldsbetingelser,ändradetill nyasigsig, anpassa
ochsakerkortprodukter rättgöraochmetoder sagt att-

förändratsdrivkrafter pådessaproduktivt. Fråganarbeta är om
svenskadennedgångenförklaradet kansådant avsätt attett

80-talen.ochunder 1970-produktivitetstillväxten

Arbetskraftens sammansättning9.2
produktionvanligen tim-arbetsproduktivitetMed permenas

hurarbetskraftens sammansättning, storpåverkasDen avme.
arbets-befinner ibefolkningen sigarbetsföradendel somav

arbetskraf-delarbete och hursökeraktivtkraften dvs stor av
arbets-gradvilkensysselsättningfaktiskt har isamtten som
m.m.].arbetstiderfrånvaro,produktionenkraften utnyttjas i

därförkanförändrasarbetskraftens sammansättningNär pro-
förändras varjeockså attduktionen utantimme personsper

ocksåhardenförändrats. I meningenresultatellerarbetsinsats
brister.arbetsproduktivitetsmåttet

denandelhaft högretidlångrelativtunderharSverige aven
länder.andraarbetskraftenbefolkningen iarbetsföra äni

9.1Tabell
1989arbetsmarknadenpåsysselsattaAndel

Procent

år55-64ár16-64Land
MänKvinnorMän

Kvinnor
40,044,473,581,0Finland
31,446,957,676,8Frankrike
16,546,051,179,7Nederländerna
53,374,072,987,6Norge
19,762,741,381,1Spanien
37,365,766,086,3Storbritannien
64,374,883,288,7Sverige
44,766,669.487,8USA
26.363,154,583,0Västtyskland

1989OECDKälla
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Förvärvsfrekvensen har under efterkrigstiden till högrestigit
nivåer något västland,iän tabell 9.1. Orsakenannat ärse
framför flerallt kvinnor sedan 1960-talet söktatt densig påut

arbetsmarknaden. Enöppna icke faktoroväsentlig harannan
aktiv politik förvarit stimulera handikappadeatten att enga-

arbetsmarknadenpåsig eller form.igera en annan
Ibland har ökad andelantagits, kvinnor och ungdomaratt en

arbetskraften medföri effekter arbetsproduktivite-negativa på
Hypotesen dock eftersomsvår bl.aten. är könsfördel-att testa,

skiljer mellanningen åt branscher, varförsig riskerar attman
dubbelräkna fångaeller effekterna branschstrukturupp av

kön.änsnarare
Ett varför hög kvinnlig förvärsvfrekvensargument skulle

påverka produktiviteten kvinnor pganegativt dubbelar-är att
bete fortsattoch för barn] har högre frånvaroansvar än män.
Ett anförts kvinnor oftaannat har lägreargument är attsom
löner, vilket avspegla lägre marginalproduktivitet. Detanses
finns emellertid faktorerandra marginalproduktivitetän som

relativlönerna, däribland könsdiskriminering.styr En rad un-
dersökningar den svenska arbetsmarknaden hävdar baraav att

mindre del löneskillnaderna mellan och kvinnoren mänav
beror sådana faktorerpå kan ha anknytning tillantassom
marginalproduktivitet, utbildningsnivåöversikt såsomFör frånvaroochen

debatten, Jo-över därförDetse går verifiera hypoteseninte könsfördelning-att attoch Perssonnung den svenskapå arbetsmarknaden skulle påverka produktio-enrollKvinnors eko-i
arbetadbilaga timme.nomin, 23 nen per

till långtidsutred- Det också beläggasvårt den omfattandeär invandringatt att1990.ningen skett sedan 1960-talet skulle påverkat produktivitetensom åt
bestämtnågot håll. 1960-talets arbetskraftsinvandring före-av

trädesvis kan ha haft effekter.män positiva Detyngre senaste
årtiondets flyktingarvåg språkkunskaper kan möjligenutanav
ha haft effekter. berornegativa Det dock fallsåi på attsnarare
den svenska arbetsmarknaden haft svårt assimilera dematt än

flyktingarnapå själva; de har ofta hög formell utbildnings-en
nivå. Det hellergår hävda dettainte skulleatt att vara en
faktor bakom relativ svensk eftersläpning; andra län-ävenen
der har haft invandring under 1980-talet.stor

Sysselsättningen
Det sannolikt hög sysselsättningsandelär medföratt en att

med lägre produktivitet både kom-än genomsnittetpersoner
arbetsmarknadenpå ochin håller kvar där. Sverigessigmer

ambitiösa framgångsrikaoch arbetsmarknadspolitik för arbets-
handikappade kan leda till sänkning produktivitetsök-en av
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handikappoliti-kritikinnebär någonningstakten. Detta inte av
användaokritisktdetendast gårken, på inte attvisar attutan

ekonomiskaförmål denarbetsproduktion timme ettsomper
politiken.

hållitsarbetslösheten på internatio-kommerTill detta att en
dettabetyderlåg Sammantagetmycket nivå.nellt attsett

befolkningen högre Sverige iandel i änsysselsättningens ärav
hade 1988 81industriland. år1 Sverige procentnågot avannat

jämföra med 65arbete,åldern 15-64befolkningen åri att
konkurrentländerna Differensenviktigaste 14deiprocent2LO-ekonomerna

1970-talet.blågultHeja Om sedanökathar mitten av
produktivitet och länderoch andramellan SverigeSysselsättningsskillnaden ärtillväxt Sverige,i sysselsättninghadebetydande. Om Sverige som ge-sammal99l.LO

femtedelskulleindustriländer,för övriganomsnittet aven
arbete,landarbete antingenhardem vårti utanvarasom

utanför arbets-befinnaellerarbetslöshet sigattgenomgenom
skul-Omvänt800.000marknaden. Det motsvarar personer.ca

högreandra länderna 25desysselsattaantalet procenti vara
Sverigesysselsättningsandelhade ide som3 sammadel denna omEn av

kärvareskillnad kan bero på arbetar många, iinnebär Sverige ettDet i somatt
skill-konjunkturella förefallerarbete. Detskulle svårtsysselsättningsklimat attarbetslöshe-nader i detmindreproduktionentilltillskott ändessas ärrimligt atteftersomten, ar-

arbets-stabilare påbetsmarknaden medfrån positioni demkommer ensomtidpunk-vidSverige antagli-skulleSverigeProduktionen imarknaden. timmeperjämförelsenförten myckethär såsysselsättningenhögre inte vore[1990] överhet- omvaragenvar
undersökningenKonjunkturlä-tad. ländernade ihögre övrigaiän

förbetydelsegets
be-produktiviteten

dethandlas i sista
kapitlet.iavsnittet

4 dock,Observera Utbildning9.3behö-detta inteatt
innebära denattver utbild-desspåverkaspotentialochArbetskraftens kvalitet avproduktionentotala

avanceradeläg- skötaskulle bli kompetensenhöjerUtbildningstörre; ningsnivå. att
arbetsproduktivi-re kompli-lösaspråk ochfrämmandekommunicera påmaskiner,kompense-kantet därförutvecklatsutbildningenproblem.cerade l-lur är ett cen-fler sysselsat-ras av

produk-undersöktinternationella debattdentraltta. iämne som
tivitetsstagnationen.

utbild-forskningenhuvudinriktningarfinns itvåDet om
filter ellerutbildningenfunktion. Denningens somena ser

individersållas deutbildningGenomsorteringsmekanism.
detbefattningar. Härförlämpade ärfram vissaär mestsom

utbildningssystemetutsträckningvilkenväsentliga således i -
placera på-lyckasarbetsmarknadendel rätt personavsom en

utbildningenställetbetonar iandra iplats. Den atträtt synen
värdetökaproduktivitetindividensökar attsig avgenom
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hennes humankapital. Med denna kan också beräk-ansats man
värdet utbildning hur individernasatt ersätt-na av genom se

förändras då deras utbildningsnivå höjs;ning lönehöjningar
betraktas då avkastning humankapital.på investeringar isom

effekterUtbildningens9.3.1 på
produktiviteten

haftUtbildningssystemet har förbetydelse produktivitets-stor
utvecklingen. de growth-accounting-studierI många av som
genomförts hänförs oförklaradeden [se kapitelrestposten

effektertill utbildning. andra studier har söktI hittaav man
direkta empiriska kopplingar. de studier delegatio-Imer en av

genomföralåtit undersöks sambandet mellan de kunska-nen
förvärvats skolan sidan och produktivitet denå åiper som ena

industriländensandra antal Undersökningen hävdar5 iBishop Produkti- ett att
och kunskapervitet finns kvantifierbartdet sådant författarensamband; vågarettfrån utbildning i dra slutsatser hur andel produk-påsig t.0.m att storom avexpertrapport

försämradberorUSA utbildning.påtionsstagnationen i som
harFör Sverige sådana studier framhål-Samtidigtinga gjorts.

ler allmänna ordalagmånga utbildningens förbetydelsei till-
och välstånd. Införandet den folkskolanallmännaväxt årav

oftapekas1842 faktorviktig bakom den svenskaut som en
snabba tillväxten decennier reformennågra Genomsenare.
fick Sverige, relativa fattigdom, tidigaresin mångatrots än
andra länder arbetsstyrkaflitterat6Sandberg The en

of theCase Impove- Under de 150 sedan dessår har utbildningsnivångåttsomrished Sophisticate kraftigt. Arbetskraften långt bättre utbildadstigit någon-är änHuman Capital and
förut. Under de har framför30 alltsin årenSwedish Economic gymnasietsenaste

beforeGrowth och den högre utbildningen byggts borde,Det enligt denut.World War I, Jour- konventionella visdomen, ha bidragit till stigande produkti-enofnal Economic
vitet.History 379.

dockDet bara utbildningens omfång ochinteär nivå ärsom
viktiga, dess inriktning och kvalitet. alltIävenutan en mer
integrerad värld dessutom utbildningssystemets inriktningär
och kvalitet förhållandei till konkurrentländernas bety-storav
delse.

Dessa omständigheter det kvantitativasvårtgör göraatt test
sambandet mellan utbildning och prduktivitet. Det inteärav

förvånande försök med enkel förklararegressionsanalysatt att
produktivitetsstagnationen makronivå förändringarpå med av

omfattningutbildningens och längd har misslyckats någ-att ge
signifikanta resultat. SCB har, då de denna metod,använtra

dragit slutsatsen formelladen utbildningsnivånatt är ett
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betydelseutbildningensför analysinstrumenttrubbigt av
produktiviteten.7för7 UtbildningSCB

studierantalutföradärförproduktivitet. låtitoch harDelegationen ett som
svenskstudieEn effekterav påutbildningensfrågorspecifikaställer pro-ommerdeunderindustri

duktiviteten.decennier-senaste
jämfört medomfattandeInfor- Är tillräckligtSverigena, utbildningenserieni i0

arbets-mation om länderandrautbildningen imarknaden,
ställeutbildade pådeFinns rätt019912.

kvalitetutbildningensHur är0

omfattningUtbildningens9.3.2

dekraftigt underhöjtsharutbildningsnivånformella se-Den
infördesgrundskolan successivtnioårigaDen30 åren.naste

andelökade den1986och1960Mellan1960-talet.under av
från 6gymnasiumhade treårigtarbetskraften minst pro-som

årsgrupp90 varjedagI går procenttill 31 över avprocent.cent
1965.860drygtjämföra med procentgymnasiet,i att3Såvitt inte annat

utbildningenpostgymnasialaallahärrör högretill denAntagningenanges,
uppgifter dettai kulmennådde iav- och1960-talet sinunderexplosionsartatökadefrån Ingemarsnitt 1970-börjannedgångkraftig iEfterdecenniet. avslutetUtbild- enFägerlind av

1970-delenunderningsstandarden i tillströmningen igenökade avtalet, senare
1970-1990Sverige slutetnivåtill inåtthar somintetalet, sammaännu uppmenproduktivitets-och tillvidareårsgruppvarje31dag går1960-talet. I procent avutvecklingen, i avex- 1965.med 13jämföra procentutbildning,postgymnasialpertrapport att

allmännadenmedväl ut-relativtDetta överensstämmer
utbild-obligatoriskhar 9 årsSverigeOECD.vecklingen inom

dethar;länderandraflestadedetvilket ärning, somsamma
OECD-länder-flestadelmed 12 år.USAundantaget ärstora

sekundärskolatonåringarna i90omkringgår procent avna harskolanobligatoriskadenellerfrivilligt attantingen genom
Sverigeligger iutbildningpostgymnasialgällerVadförlängts.

tred-UngefärOECD-länder.andraflestamed dejämnhöjd en
harSverigehögskoleutbildning.får20-24 åringarnajedel av

utbildningenhögreår] denöver 25andel äldre idock störreen
frånskiljer övrigaCanadaoch sigUSAOECD-länder.andraän
utbildningfår högreandelenOECD-länder att somgenom

länders.högtdubbelt övrigaungefär såligger som
enbartemellertidbestäms intemängd an-Utbildningens av

bestämsdeltar. Denandel årsgruppernadenochtal år somav
Härår.har på ärelevernaskoldagar etthur mångaockså av

gårSverige igrundskoleelev iEnmycketskillnaderna stora.
till-bottenplacerarvilket idagar år,180baraskolan ossper

medjämförasSiffran kanBelgien.ochmed USAsammans
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denJapan; japanska eleven skolangår 243 dagari året,om
vilket betyder fårhon tredjedel undervisning denatt änen mer

fårsvenska år Dessutom läser honpå mycketgånger såett tre
läxor den svenska eleven 6 veckan jämfört medtimmar isom
219 facto9 såledesfinns De den svenskaDet dock grundutbildningenärtec- numera

ken omfatt-på att omfattandemindre andra länder.mångaiänhemarbe-ningen av
den svenskaitet

skolan ökat de allra
Tabell 9.2åren.senaste
Andel arbetskraften med mindre änav gymnasium 1987

Sverige Västtyskland Storbritannien USA Japan
44,1 22,5 56,2 16,4 29,2

Andel arbetskraften med högskoleexamen 1987av procent

Sverige Västtyskland Storbritannien USA USA
11 6.3 17,0 23,4 14,5
Källa Långt kvartill kunskapssamhälletSIND19912

Vidare har höjningen den formella utbildningsstandardenav
flerasnabbare andragått länder. har länge funnitsDeti myten

Sveriges konkurrensfördelar ligger väl utbildadatt ien av en
arbetskraft. Det längre Flera konkurrenterså. harinte hun-är

ifatt förbi.och Tabell 9.2 dennit andel arbetskraf-visar att av
har lägre utbildning fortfarandeten gymnasium såän ärsom

hög 44 Sverige. dubbeltDeti mycketsåprocent är isom som
Västtyskland och mycketgånger så USA.nästan Intetre isom
heller det gäller den andel har högskoleexamen liggernär som
Sverige påtagligt framme.väl Sverige har visserligen fler hög-
skoleutbildade Västtyskland, betydligt färre deän änmen

länderna urvalet. tyderövriga Det den svenskai på utbild-att
ningsstandarden har brister såväl vad gäller bredd topp.som

9.3.3 finnsVar de utbildade° dockDet tvek-är
den siffransamt om sakEn utbildningens omfattning.är Enhelt hurinternatio-är är männi-annan

jämförbar.nellt I skor med olika utbildning fördelar olikapå branschersig och
ingår t.exgruppen sektorer. Sverige skiljer härvidlag frånsig många andra länder.sjuksköterskor, som Hela 71 de högskoleutbildade offentliganställda.andra länder procenti inte ärav

definierasalltid Det högre siffra förärsom något OECD-land.än Denen annathögutbildade. Se arbetsgivaren dennäst största tjänstesektorn.är privata NågotOhlsson Kun-
under 50 dem med traditionell akademiskskapsbildning för procent utbild-av

strukturell förnyel- återfinnsning deninom sektorn.privata De examina sombilaga tillse, 13 utbildar för den sektorn efterhandharprivata ökat andel. IsinLångtidsutred-
den sektorn förekomstenprivata dock högutbildadeär1990. lägreningen av
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finns denuniversitetsutbildadejämförbara länder. iFåiän
arbetskraftenandelsektorn. Denkonkurrensutsatta somav

industrinhälftenbara ihögskoleutbildning så ihar storär som
jämförba-lägreAndelen Sverigehelhet. iiekonomin änärsom

länder.ra
lan-tillverkningsindustrin, ärAnmärkningsvärt somär att

dubbelt såarbetsgivare storänsärklass somdets i största mer-
sjukvårdenochhälso-därnäst näringsgrenen,den största -

tillverkningsindustrinhögutbildade. Trotssysselsätter attså
höjtochproduktsortimentetgraderat1980-taletunder upp

dehöjtlångapåhar vägarkvalitet, inteproduktionens man
motsvarande mån.kunskapsnivåformella ianställdas

innebärindustrinutbildningsnivån inomlågarelativtDen
ochengelskasvenska, mate-basämnenkunskaperna i somatt

dockdär.anställda Detde ärdelarhosmatik storaär avsvaga
produktivitetenpåverkanhaft för pådettavadsjälvklartinte

kunskapernabristandedehävdasidankan å attMan ena
introduk-eftersomdettaproduktivitetsutvecklingen;hämmat

arbets-krav påhögreställerproduktionstekniktionen nyav
förståinstruktioner, rit-läsakunnatidigare. Attkraften än

och vågamaskiner egetstörreta ansvarningar, programmera
förstärktsharkonsekvenserviktigare. Dessa negativaalltblir

tillfrämst gårsnedfördelad ochpersonalutbildningen ärattav Å andrabotten.formell kompetensgod iharredandem ensom
fortfarandeindustrin monotonaarbeten inomsidan mångaär

harSINDkunskapsnivå;formellhögnågonkräveroch inte
underökatarbetensådanaandelen senaret.o.mhävdat att

formellhöginnebärauttryckt,krasstskulle, atttid. Detta enLångtSIND
delföröverkvalificerademänniskorkunskaps-till enkvar utbildningsnivå gör

19912.samhället, och höjerrekryteringförsvårarvilketindustrijobb sini tur-Innebörden är att kostnaderna.polari-det skett en
indu-inomsering
sidanåstrin; ena

kraven påhar
högkvalificerad ar- industriniBristerbetskraft skärpts,
samtidigt anta-som delegationen, någotdocksistnämnda inte,Det är pro-menarlågkvalificeradelet utbildningen. Detfrånhärstammarduktivitetsproblemökat. Detarbeten som

de svårighetergäller i med arbetsorganisationensminstinte ihop atthänger snarareframtids-s.k ochkompetensmänniskornas potenti-fulla tillgodogöratill sigbranscherna, t.ex kapitel. Pådettatillåterkommerfråga ial; vielektronikindustrin, senaresomen
använder kompetens-hävdasäkerhetdär medsikt kanlängre viss attman manhögkvalificera-såväl delega-detbakgrundendenhöjas. Motkommer ärkraven attteknikerde som bristerindustrin iutbildningsnivån visarslutsats itionens attokvalificerade mon-

breddgällerteringsarbetare. såväl vadframtida kraven,till deförhållande som
utbild-vad gällerdärför ambitionernaslutsatsVår är atttopp.
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de industrianställda bör höjas, bådeningen vad grund-av avser
utbildning och personalutbildning.

Bland universitetsutbildade industrin dominerar tek-inom
niker och ekonomer. Ett särskilt problem har varit examina-

civilingenjörer. Delegationentionen civilingenjö-attav menar
strategisk för utveckla och tek-är attrerna en resurs anpassa

nik. tiderI med snabb teknisk och organisatiorisk utveckling är
det särskilt viktigt utbildningen har hög kvali-ingenjöreratt av

och ordentliga dimensioner.ärtet av
slutetFrån framåt1960-talet och minskade efterfrågan påav

avbröt färreingenjörer; många studier och söktesina Detin.
medförde antalet utbildningsplatser vid de tekniska hög-att
skolorna minskade under l970-talet. Följden blev stark bristen

civilingenjörerpå 1980-talet, deni ekonomiskamitten närav
kom. Sedan dessuppgången har utbildningskapaciteten ökat

fortfarande finns, delegationen, förrisk utbild-men attmenar
för liten, jämförelsesynnerhetningen med de konkurrent-iär i

länder hårdast den tekniska utbildningen.2 påEnligt Detsatsatsomen upp-
frånskattning IVA uteslutet bristeninte flaskhalspåär ingenjörer varitatt en somutexamineras unge- hämmat produktivitetsutvecklingen under l980-talet.fär dubbelt så

många ingenjörer
av kompe-samma

Utbildningens9.3.4 kvalitettensnivå] capitaper
Japan Sveri-i isom

för Sverige har världensIngenjörer dyraste och lärartätaste skola. Utbildning-ge.
framtiden, Medde- kvalitet dock både svårbedömd och omdebatterad.är Detenslande 249, IVA finns förbelägg såväl förhållan-utvecklingpositiv negativ i1986. som

de till tidigare svensk standard, jämförtrespektive med andra
länder.

Grundskolans kvalitet

Under de 30 haråren internationellt projektsenaste ett stort
[International forAssociation the Evaluation of Educational
Achievement, IEA sökt jämföra utbildningsresultat olikai
länder. Resultaten har blandade. denPåvarit sidanpositiva är

svenska grundskoleelever har ha goda kunskaperatt visat sig i
främmande språk läsförståelse.godvisat Resultatensamt ivar,
jämförelse med barn andra länder, bäst föri åldersgrupperna

10 äldreJu barnenår. blev, desto sjönk resultatenrunt imer
förhållande länder.till andra3 Alla uppgifter i

detta kom-avsnitt deNegativt svenska matematikresultaten från grund-är att
inte annatmer, om skolan bland de industrivärlden, såväl 1960-i påsämstavarfrån Fäger-uppges,

talet l980-talet.på Detta särskilt allvarligtlinds med tankeäriuppsats somex-
4.pertrapport studier delegationenpå låtit utföra tyder starktpåatt ettsom

samband mellan matematisk kompetens förmågajust göraatt



arbetsmarknad 183Arbetskraft och

samhällsekono-etc] sidan ochdatorer,kalkyler, sköta å ena
andra.produktivitetstillväxt denåminsBishop a.a.

svenskabättre;hävdatycks Sverige sigområdenandraPå
flestadeungefär ipå genomsnittetliggergrundskoleelever

denområdekunskaper. På visarallmännagällervad ettämnen,
vadnämligenalla andra,resultatklart bättreskolan änsvenska

Spridningen iutbildning.likvärdigförmågadessgäller att ge
socialgrupperocholika ärelevermellan regionerkunskaper i

utslag-minskarland. Dettanågotmindre Sverige i annatäni
harvilketkostnader, positi-socialaradhållerochning ennere

makronivå.produktiviteten påeffekter påva
sidor.ochstarkabådesåledesharskolansvenskaDen svaga

jämförtresultatmedelgodaeleversvenskaharGenerellt sett
ocksåharabsolutindustriländer. meningIandramed elever i

Mendecennierna. ideunderförbättrats senasteresultaten
förbättratsstudieresultaten änharindustriländerandraflera

halkadennatycks meningskolaSvensk iSverige.iänmer
väsentli-produktivitetenförvissa,det såefter. Dessutom är att
dåligahar iresultat varitutbildningssystemetsdelar avga

kostnaderna. förSpeciellt Sverige är atttillförhållande en5 Detta motsäger
grundskolan.lärartäthetökadutbildning- ipåinte delatt satsatsstor resursernaavandrai för hem-avseen- bl.aen speciallärare,antalfinnsFramför allt stortetthaden kan nått harDetta gjortsmå.klasserna attdärspråksundervisning, ärresultat. Ut-goda

mycketharför jämförelsegångspunkten internationell ettvidSverige numeraenarbe-delegationens klass.eleverantallågt i varjeeffek-dockgällerte forskningsresultatpedagogiskaemellertidfinnsDet inga somproduktivi-påterna
och elevpres-klasstorlekmellansambanddirektförteten. stöd ettgerdetf gickI Sverige internationella elevre-de bästaharhar Japan,tationer; som1987 genomsnitti

klasser.relativtsultaten,lära- storaelever på10 en
hemar-mängdenmellansambandI Norge tydligtmot- finnsDäremotvarre. ett

siffra 16,svarande i andra.den Juåoch elevernassidan prestationerbete å merenaVästtyskland 18, i kunska-bättredestoläxorhemarbetetid eleverna åtägnarFrankrike 19, Stor- --
märk-och hemarbete20, ochbritannien i minskade läxgivningfår de. Sverigelperdet 22gickJapan internationellvidhade, jäm-l970-talet. Sverigeunderbart enlära-elever på varje läxläs-gälldesynnerhethemarbete. Imycket liteförelse, attKälla SCB.re.

matematikläxor-liten;matematik extremtiningen ämnet var
hälften vadmindretillhögstadietuppgick på änSverigei avna

efter Sverigeundersökningenländerdegjorde nästde ii som
mindreoch tillläxläsningen,omfattande änhade den minst en

hemar-dockharårenDetredjedel genomnsnittet. senasteav
ökat.betet

från 1970-pedagogiskade experimentenSlutsatsen är att
lärartät-påochhemarbete satsningminskatmedtalet stor- gällervadpositivaänhet negativasammantaget snararevar- Tillproduktivitet.ochkunskapereffekternalångsiktiga påde
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detta kommer med matematikundervisningenexperiment
mängdläran fick konsekvenser matematik-negativa påsom
kunskaperna.

Till detta skall läggas försämring lärarnas kunskaper, ien av
synnerhet matematik. En undersökning lärarkandidater-i av

matematikkunskaper 1980-talet drog slutsatseni mittennas av
andelen klasslärarkandidater med eller mycketatt stora stora

brister förmåga räknai sin oroväckande och räkne-att är stor
förmågan tycks också försämratsha förhållande till tidiga-i
re. Med tanke7 matematikämnetspå betydelseJ Citerat dettaFäger-i stora är

lind kvalitativ försämring,a.a. riskerar betydandeen attsom nega-
effekter den svenska ekonomin,tiva på framtiden.och inu

Skolans kostnader

Utbildningens kvalitet skall ställas utbildningens kostna-mot
der. framstårDå det svenska utbildningsväsendet änsom mer
problematiskt. Sverige det landär påsatsar mestsom resurser
utbildning. Drygt 7 BNP användes till utbildningprocent av
1986 och det den siffranhögsta jämfört med andraär OECD-
länder; ligger på 5 tabellgenomsnittet 9.3.procent, se

En betydande del kostnadsökningen hänför till grund-sigav

9.3Tabell
OECD-länderbruttonationalprodukten till utbildning i olikaProcent av

1975 1980 1984 1986

5,6 5,3Australien 5,9 5,4
5,8 5,9 5,4Belgien -

7,8 6,6Danmark 7,1-
5,2 5,0 5,3Finland -

5,65,2 5,7Frankrike 5,1
Grekland 2,3 2,6 2,71,8
Holland 8,1 7,7 6,7 6,6

6,1 6,4 5,8Irland 5,7
Italien 4,1 4,4 5,1 e

5,3 5,0Japan 5,4 5,7
6,8 6,7Kanada 7,1 6,5

6,6 6,9 6.3 6,6Norge
Nya Zeeland 5,7 4,5 4,9-
Storbritannien 5,2 5,0- -
Sverige 6,6 9,0 7,7 7,3

5,0Västtyskland 5,4 4,4 4,3
USA 4,8 4,85,4 4,5
Österrike 5,9 5,35,4 5,6

OECDKälla TabellX. 1990. Education OECDCountries1987-88. CompendiumofA
Statistical OECD.Information.Paris
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1960-talet tillbörjanskoleutbildningen. Från mitten avav
fastaelev,kostnadentredubblades1980-talet priser.imättper

ökandekostnadsexplosiontill denna DenorsakenVad är
har redantill detta; denviktig orsakharlärartätheten varit en

till ökade kost-uppgifter har också lettsocialaSkolansberörts.
faktorerkostnadsdrivandeandranader. Några är

[kuratorer,personalundervisandeickesnabb ökningEn0 av
etc.8städare,vaktmästare,psykologer,8 delviskanDetta

följdoftaföljd den lokalkostnader,stigandeSnabbt attav avvara en som en0
för-svenskahöga skolornedlagtkommuner iskolpolitikerna intenågrai störrevärvsintensiteten, elevunderlaget krympt.taktvilken kräver somsammaen re-

stigande lärar-andel icke för vikarier,hög kostnadernalativt stigandeSnabbt pga0
undervisande perso- frånvaro.
nal. administrati-administrationskostnader. DestigandeSnabbtO

de mycketoch småmycketdekostnaderna istörst storaärva
kommunerna.q har antaletSå

centrala administra-
elev itörer belysning.bjärtper kommer härskolans iBristerna i styrsystemStockholm änmer medförtbl.ahardetaljstyrningenpolitiskaDen av resursernafördubblats 25på

tillvilket lettövertaliga lokalernedläggagick det1963år. vågat attatt man -elever287 på varje för under-sådanadel hållfasta kostnadernade på trängt utenadministratör i skolböcker.inköpinslagcentralavisningskvaliteten som avgrundskolan; 1989
självaförhindrat rektorernasiffran har ocksåCentralstyrningen124. attvar

lokalerhyraeffektivt,lokalerna ututnyttja attt.ex genommer
möjligenkanskolanKommunaliseringenanvänds. avsom
detTillskapandetproblem.minska den typen nyaavav

från statsmakterna.nytänkandeockså tydaSkolverket kan på

kvalitetHögskolans
relativtutbildningtill högre ärgårdelDen resurserna somav

tillBNPgick 0,61980-taletVid procentlåg. mitten avav
ligger påOECD-genomsnittetuniversitetsutbildning Sverige.i

med 2,1högstligg.Kanada procent.BNP;lknappt procent av
huranvändsutbildningsresursama är storhurpåEtt mått

inskrivnadepektivcåldersgrupp tarandel somavreenav
utbild-svenskahögredenharkriteriumMed dettaexamen.

Trolle harafresultat.slätstruknatämligenuppvisatningen
med30 årenunder de.ridexaminaantaletjämfört senastegr

ökningen examinalandet. Denantalet ZS-åringar i stora av
utveckling-stagneradeDärefteroch 1970.mellan 1965skedde

hargrundexamenåldersgruppenandelDen tarsomaven.
ZS-åringaråldersgruppen12dagminskat. 1 procenttar avca

län-andrajämfört medandel,lågDethögskoleexamen. är en
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Ännuder. färre vidare forskninggår till färdigoch till doktors-
examen. Dessutom har studietiden för2° doktoranderaf Trolle blivit alltMot en

internationellt kon- längre, syfte med den doktorsexamentrots att ett justnya varkurrenskraftig inter- öka genomströmningshastigheten och sänkaatt doktorernasnationell utbild-
genomsnittsålder.Studentlitte-ning,

1990.ratur Det sannolikt ochär di-antagnings-att styrsystemen samt
den högre utbildningenmensioneringen orsak tillvaritav en

dessa problem. Dimensioneringen studenternasinteavgörs av
val [med efterföljande, nödvändiga hårda sållning] deisom
flesta andra länder, centrala politiska beslut. harDetutan av
kommit innebära tämligen stelbent procedur, medatt svå-en
righeter utbildningen efter utbud efterfrågan.ochatt anpassa

Till detta skall läggas svårigheterna anställa kvalificeradeatt
lärare och hålla kvar begåvade forskare universitetskarriären.i
Företrädare för har hävdat dettauniversiteten kani sinatt tur
hänga med den dramatiska minskningen avkastning-isamman

högre utbildning 1970-talet.under finns dockHär2 LindbeckAssar en av stora
hävdar kombina- mellan olika linjer ochatt variationer institutioner.

höjdationen Åldernav vid disputation har efterhand. berorDet delsstigit påmarginalskatter och
de börjar doktorandutbildningen har blivit äldre, delsattsammanpressad lö- som

nestruktur sänkte det längre tid Det internationelltatt tar att ta är ettexamen.förreallönerna pro- fenomen; utvecklingen ungefär densamma finnsUSA. Detär ifessorerna med över flera förklaringar till detta.under40 procent
och 70-talen.1960- Ett speciellt problem finansieringen doktorandstudier-är avLindbeck System- de postdoktorala studierna. Forskarassistent-ävenna, menfel vid universite-

för4 regel kort förårtjänstens föri fastär meriteringEkonomiskten, en en
Debatt 686. medförtjänst Det bl.a.inom deluniversiteten. dröjeratt en

med doktorsexamen.sinatt ta ut
Problemen också lektorsnivån.på Mångaär stora inne-som

har fick dem 1960-talet konkurrenstjänster på och medi svag
ofta bara licentiatexamen Nyrekryteringenmeritering.en som
till lektorstjänster också med tankesvår påär tjänsternas ut-
formning [relativt låga löner omfattandeoch undervisning.

Yrkesutbildningens kvalitet

Kopplingen mellan utbildning och näringsliv har betydelsestor
för produktiviteten. omöjligtDet den verklighetsnä-inteär att

vardagliga vidareutbildningen praktiken har bety-i störrera,
fördelse teknikspridning och dagligt produktivitetsarbete än

den uppmärksammade spetsutbildningen.så gällerDetta i syn-
nerhet dag, då arbetsorganisation och förnyastekniki snabbi
takt och kraven höjd kunskap arbetslivetpå skärps kraftigt.i

Personalutbildningen omfattande.mycket taktIär numera
med de arbetsmarknaderna ökat betydelse seinterna iatt
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personalutbild-företagsinternanedan, har den9.4.2avsnitt
för personal- ochkostnadernadagI uppgårningen vuxit. vux-

vilketmiljarder kr,till 30enutbildning nästanärnärmare
formellaför utbildningen.denhälften kostnadernaav

utifån produktivi-värderautbildning dock svårDenna är att
dålig, ochStatistikentetshänseende. någraär gemensamma

finnsexamen]ellerför [som betygutvärderingkriterier inte.
den kanoch medpersonalutbildningen,hypotesEn i attär att

får direktefter företagens behov,skräddarsys merenegna
uppenbartdetSamtidigteffekt produktiviteten.på ärär att

facto betald konsumtion;depersonalutbildningendelar ärav
kravlö-företagsinterna ordnasde seminariermånga ärsomav

sa. följd det gamla skattesyste-kan delvis haDetta varit en avn hin-enkätI omen
löneförrnåner lönsamma.mycketobeskattadeproduktivi- gjordeförder met, som

delegatio-tet som fördelad. medDemycketPersonalutbildningen ojämntärutföra,låtitnen depersonalutbildningfårgrundutbildninggodrelativt änframhålls de meratt an-
åker industriarbetare.ställda på fårOffentliganställdagärna lågutbildade. änmer
dekurs, ärattmen formmedlemmarLOs någondeltog i1989 24 procent avavovilliga på sigatt ta och 60TCOspersonalutbildning, 48 procentprocentefteråt. avavmer ansvar

och för slentrianNyman uttryckFischer fördelningdennavilkenSACOs. I mån är
hinderEnkät om dockbedömning. Videlegationensundandrar attsig vet perso-produktivi-för ökad

oftaalltförbehovsprövadalltidnalutbildningen ärutanärHandelshög-tet,
skolan 1991. utbildning.god Detharredantillbelöning tjänstemän ensom

kanfördelningomöjligtinte att geär resursernaavannanen
framför arbetsor-allteffekter produktiviteten,påpositiva om

från snabbväx-bl.a delärdomförändras. viktigEnganisationen
uppdelningbegränsade påföretagen derasjapanskaande är

medanda sysslartayloristiskpersonalkategorier,olika isom
nedan.[se vidareutföranderespektiveplanering

organiserad olikaför ungdomar påYrkesutbildningen sättär
för utbildninghuvudsakfinnsolika länder. Det i vägartrei

teknisk ellergenerell,grundskolan;efter obligatoriskaden yr-
innehåller traditio-utbildningarnagenerellakesinriktad. De

harutbildningarnatekniskateoretiska kurser. Deenbartnellt
yrkesinriktademedan depraktik,ochblandning ärteoriaven

lärlingsut-deIbland bedrivspraktiska.uteslutandenästan som
utbildningsvä-kurserföretag, iblandbildningar inompå som

sendet.
lös-helt olikaländer valtolikaframgår tabell har9.4Som

låga Iskiljer nivå. övrigtStorbritannien sinsigningar. ut genom
harVästtysklandutbildning,generellochhar JapanUSA mest

medan Sverigeför lärlingsutbildning,omfattande systemett
utbildningenyrkesinriktademellanform den ihar genomen

gymnasiet.
bredare linjer,finns trendsamtliga länderI mot som geren
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Tabell 9.4
17-åringars deltagande i efterobligatoriska utbildningar 1984 procent

Land Generell Yrkesinrikt. Lärlings- Efter Tot.ymn.
utbildn. utbildning. utbildn. utbil n.

Sverige 32 51 2 0 85
63Japan 27 O 0 90

USA 81 O 6 87-
32Västtyskl. 18 46 1 97

Storbritan. 18 12 35 0 65

2-årigaenbart ingåryrkesinriktade linjer
OECD,1987.Källa

generella kunskaper. fårenskilde eleven frihetDen störremer
eftervälja avslutad utbildning. finnshåll dockPå många iatt

praktiken värdeskala, där de teoretiska linjerna värderasen
högst och yrkesutbildningen oftalägst. blirDet de elever som

klarar teoretiska kurser väljer yrkesinriktadav mer som en
linje. fungerarUtbildningen sållningsmekanism.som en

land tycksEtt ha mindre problem andra dettaiänsom
avseende Tyskland, har alternativa med parallel-är systemsom

värdeskalor. Tyskland harI lyckats lärlingsskapetman ge en
yrkesstolthet.och ganska hög med betydande23 Wadensjö och status,Se egen

Schober-Brink- tyska lärlingsutbildningen sker företagenDen mängdinom i enContrastingmann [även offentligolika branscher sektor. Utbildningens längdforms of youth
mellan och2 Praktisk3,5 medår.varierar övningand emplo- teore-training varvas

Swedenin tisk utbildning, allt under ledningyment speciellt utbildade hand-avand West Germa- ledare. Under lärlingsutbildningen lön och förmå-socialautgårförInstitutetny,
fulltLönen 20-50 utbildad arbetares lön.ärforskning,social procentner. av en

Meddelande förArbetsgivaren samtliga kostnader. Lärlingsutbildning-står
111989. kan faktorviktig bakom den höga tyska tekniskaen vara en

kompetensen alla industrin. problempå Ett med detnivåer i
tyska dock fården enskilde utbildning,är snävaresystemet att

kan inlåsning redan vid början yrkeslivet.som ge av
för- nackdelarsåledes både och med detDet går att se

svenska med säkerhet hävdaDet går någonintesystemet. att
utformningen fak-yrkesutbildningen skulle någonatt av vara

betydelse bakom produktivitetsstagnationen. Däremottor av
kan kompetenskraven kommer öka,tror att attmanman, om

fördelar med breda-betydande med treårigt gymnasium,ettse
förlinjer och där särskilda höjainsatser görs att statusenre -

för de praktiskt inriktade delarna undervisningen.imer
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Slutsats9.3.5

huvudsak dvs detSlutsatsen detta negativ,i avsnitt i ärär att
finna Utbildningsnivån harklara samband.svårt stigit,att

uppfattning ökadtraditionell borde havilket enligt givit pro-
lärare, lokalkost-duktivitet. Också i resursinsatsertermer av -

tillvuxithar utbildningssystemetnader, administratörer -
snabbt.

Å urskilja rad problem utbildnings-andra sidan kan iman en
återverkning-produktivitet, vilka har negativasystemets egen

samhällsekonomin helhet.produktiviteten Någrapå i somar
problem dessaär

harSverige världens dyraste grundskola, kvaliteten i0 men
utbildningen har takt medinte stigit i resursinsatserna.
Studieresultaten medelmåttiga, delvis grund misslyc-påär0 av
kade pedagogiska experiment.

oftaLärarna har dåliga kunskaper.O
Industrianställda har jämfört med viktiga konkurrent-några0
länder lägre utbildning.

frånAntalet utexaminerade högskolan relativt litet.är0
oproportionerligt andelEn de högskoleutbildade går0 stor av

offentligatill den sektorn.
Utbildningssystemet klarar industrins behov.inte0

förSystemet dimensionering den högre utbildningen är0 av
stelt.

utbildningens rela-flera områden således den svenskaPå synes
omfattning kvalitet,vad gäller ochutveckling, bådetiva vara

för längekonkurrentländer.viktiga Det gångiänsämre som en
konkurrensfördelsvensk detsedan betydande inteärvar en

längre.
beläggametoderlikväl med kvantitativaDet svårtär attatt

produk-bakom svenskaskulle ligga denutbildningssystemet
klart och tydligt härledaDet går intetivitetsstagnationen. att

formellanettoeffekt sidanden stigande nivån ånågon enaav
den andra.tilltagande kvalitetsproblemenoch de möjligen å

fördröjningsfaktorer således uteslu-detskälEtt går inte attär
80-talsförsyndelsernaför ochde kostnaderna 1970-ta att stora

först 90-talet.kommer påatt synas
Även utbildningsväsendet med säker-problemen i inteom

för produktivi-avgörande den tidigarehahet kan varitvisas
betydandeuppenbart de kandettetsstagnationen, är att ge

framtiden. Eftersom utbildningssek-produktivitetsproblem i
detförfogar så vi inte äröver tror attstoratorn resurser,
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lös-resurstillskottresursbrist problemet eller ärär somsom
Uppgiften framför utbildningssystemetsallt ökaningen. är att

utbildningen.och höja kvaliteten Viproduktivitet åter-iegen
frågorna policykapitlen.till dekommer i

funktionssättArbetsmarknadens9.4

där hansplats,människa hamnarviktigt påDet varjeär att en
och kommer tillutvecklaskanhennes kompetenseller nytta.

hamnaarbetsplatshamna pågäller såväl påDet rätt attatt som
kallatsvadarbetsuppgifter arbetsplats. Dettapå sin ärrätt som

existerandeeffektivitet, destatisk utnyttjasatt resurserna
drivkraf-effektivitet,fordras dynamisksiktväl. längrePå att

ochutveckla självförbättringar,för ytterligarefinns sigattter
platsakan påårså ännuorganisationen ettnästaatt merman

arbetsuppgiftenförmår denellerproduktivt arbete göra egna-
produktiv.än mer

mellanochrörlighet stabilitet,såväldetta krävs iFör som
företag.

arbetsmarknaden9.4.1 Den externa

arbetskraften tillföretagmellanRörlighet antas enanpassa
fö-expanderandeverklighet,ekonomiskföränderlig attgenom

frånarbetskraft tillbaka-drar tilloch branscheryrken sigretag,
förädlingsvärdetökasområden.gående Därigenom an-per

rörlighetdärför lågekonomerTraditionellt harställd. sett som
för produktiviteten.negativ

Å arbetsmarknaden. Omstabilitetsidan behövsandra på
uteblir den höjningföretagen blir hög,personalomsättningen i

ochanställda lärtföljernormaltproduktiviteten signärsomav
arbetsuppgifter. Personalom-utförafått erfarenhet sinai att

upplärningförkostnader rekrytering,medför ocksåsättning
produktivitetenvilket påverkaroch inskolning negativt.-

förrörligheten bördärför hur högklartDet attinteär vara
arbetskraftstabilBehovetfrämja produktiviteten. varierar.av

personalomsättninghögverksamheter negativFör vissa är mer
finnsolika personalgrupper. Detgällerför andra. Detsammaän

anställdes värdering-denochmellan arbetsgivarensskillnader
rörlighetsynvinkel vanligen någotindividens positivt.ärRörlig-24 Grand urar;

fråganstabilitetoch på föranleder utredninghet denkomplikationer iAlla dessa
arbets-svenskaden meningslösthävda detlåtitdelegationen är attgöra attsommarknaden i ex- ekonomin.för helarörlighetsnivåfastställa optimalsöka enpertrapport
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Diagram 9.1
vakanserpå arbetsmarknaden 1966-89 och antalAndel bytenexterna

1950-89

BytenprocentVakanser
-15130000

120000

110000
100000

90000
80000
70000
60000

vakanser
50000
40000
30000
20000
10000

8966 72 74 76 82 84 86 8858 62 78 8054 56 64 68 7052 6050

arbetsmarknaden,densvenska 4.Källa GrandRöilighetochstabilitetpåLe exprtrapport

stabili-respektiverörlighetmellan kraven påMotsättningen
har växlat. Sverigeskarp. Inställningen ltidvishar varittet

1950-talet och slutet 80-undersåledesondgjorde sig avman
kritiserade1960-taletHopp-Jerkor, medantalet över snarare

förändringenföljer denDebattens växlingarStann-Anders. av
diagram framgår denna,9.1rörligheten. Av mättattexterna

fråntrendmässigt sjönk 1950-byten arbetsgivareandel avsom
vareftertalet 1980-talet, uppgångtill börjanända viss25 officiella enavDen sta-

tistiken skedde.över exter-
barabyten gårna den1970-talets nedgångdel ekonomer har hävdatEn iatttilltillbaka mitten

vil-trögheter ekonomin,rörligheten indikerar ökade i1960-talet, externamenav
med ledning produktivitetsfalletförklaring under dentillka kanav va- vara enkansnüen,soninära perioden.följer bytestalen,

efterfrågetryckettydligtdet diagrammetSamtidigt äruppskatta attkan avman
rörelseriktningen vakanseravspeglas antaletarbetsmarknaden så detpåav isomrörhg-den externa för flyttningen. minskaderollspelat avgörande Den externaenunderheten även

därför förklarasdelvis trögheterlåter bararörligheten sigoch bör-1950-talet av
196%taleL flyttningsbeniigenhet. den huvud-jan tycksoch minskad Snarareav

förklaringen rörligheten dentill nedgångensakliga attvaraav
inträffadeefterfrågan underförsvagning den allmänna somav

flyttningsmöjligheterna.minskade1970-talet
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nedgång den följde,Den rörligheten då kan iexternaav som
föroch ha bidragit till den svenska produktivitetstillväx-sig att

förhållandedämpades till 1960-talet. dockDeti inteten är
möjligt faktor.peka den viktig, självständignågonatt ut som

förklarakan heller knappastDen den svenska produktivite-att
försvagades förhållandeunder denna period till andraiten

länder. Internationella studier hävdar den svenska arbets-att
jämförelsemarknaden, vid med länder,andra relativtären

flexibel.26 Brooking-Se t.ex
studieekonomernas

ekonomisvenskom
Swedish Eco-The

Brookingsnomy, arbetsmarknader9.4.2 Interna1987.
den rörligheten tycks ha minskat betydelseMedan sinexterna

efterkrigstiden,under har de arbetsmarknaderna ökatinterna i
betydelse.

företagsspecifika kvalifika-orsak till detta denEn är att
kvalifikation sådan kompe-blivit viktigare. Medtionen menas

frånföretag generellanvändbar till skillnadiärtens ettsom -
överförbar företag.mellan tekniskakompetens, Denärsom

finnsutvecklingen har, det undantag, gjortäven attom mer
fordras för utföra arbetsuppgifter-och kompetenskunskap att

företagen företagenUpplärningstiden har ökat och inves-ina.
diffe-nyanställd. Marknaderna och teknikeni varjeterar mer

fårvilket innebär de anställda allt mindre gradrentieras, iatt
kvalifikation flyttarden de byggt de till andranytta av upp om

därför företagensföretag. ligger både och de anställdasDet i
utveckla anställningskontrakt före-långsiktiga medintresse att

befordringsmöj-rörlighet och belönings- ochinternatagsintern
ligheter.

stabilitet ökat, skärps kravetSamtidigt behovet påsom av
flexibilitet, såväl industrin tjänstesektorn. Deninom isom
internationella konkurrensen har skärpts industrin och dei

offentliga har blivitekonomiska den sektorni snävare.ramarna
arbetskraftenFlexibiliteten kan slag behärskartvå attvara av

fler uppgifter flyttar företaget,och mellan dessa ellerinom att
företagen ellerantalet anställda antal arbetstimmar.varierar

förenligtantal anställda dock med långsikti-Variation i inteär
fördelaktigtanställningskontrakt. sådan detI situation ärga en

för företagen arbetskraften stabil kärnadela iatt upp en av
buffertanställda med långsiktiga arbetsvillkor och variabelen

anställda med tidsbegränsade villkor. tudelningDennaav av
förtypisk och har underarbetsmarknaden Japan, årär senare

börjat påverka också arbetsmarknaderna ochUSA Europa.i
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arbetsmarknadensvenskaDen

arbetsmarknadssektorn betydligtden s.k sekundäraSverigeI är
Arbetsmarknadslagstift-omfattande andra länder.mindre iän

för-inflytande arbetslöshet harfackligt och lågstarktning,
med instabi-delarbetsmarknaduppkomstenhindrat storav en

arbetskraft. synnerhetför lågutbildad 1lågavlönade jobbla,
arbetsförhållandenlångt stabilareharkvinnor Sverige iäni

länder. arbetsgivarbyten sker Sverigeandra De ii är27 kvin- som1Sverige är
anställnings- för arbete.frivilliga bättre Dengrad bytenhögre externaattnornas

ungefär 80tid pro- och mind-såledesarbetsmarknaden harSverigei morotmer avimännens;cent av länder.arbetsmarknaderna andrapiska iänUSA reär motsvaran-
under 70siffra anställ-de kännetecknasarbetsmarknadensvenskaDen storavoch Japaniprocent anställdatiden.ökat Deockså harningsstabilitet, översom60knapptdenär tidigare.arbetsgivarehosalltså längre änprocentfSe stannar nusamma

Grand anställnings-kvinnorsmedhög gradhängerDettaa.a. i attsamman
har skill-Vidareliknakommitallt männens.attmönster mer

offentlig sektorochmellananställningsmönsternader privati
spelathaocksåanställningsskyddminskat. Lagarna synesom

roll.
dentakt medföljande IslutsatsenviktigaDen externaattär

bety-arbetsmarknadernasdeminskat, harrörligheten interna
fungeran-välutvecklingproduktivitetensdelse ökat. För synes

deviktigavälarbetsmarknader såde interna somnumera vara
därför dra slutsatsenDet sämregår inte attattexterna. en

förkla-viktigarbetsmarknad skulle någonfungerande utgöra
förstadetSverige. Förproduktivitetsstagnationentill äriring

andradetrörlighet Förminskadtecknen på extern svaga.
väl haocheffekter, dekansådanafinnasskulle det några gott

marknader.fungerandebättre internauppvägts av

arbetsmarknadspolitikenföruppgifterNya
frågor.ställa andraanledningutvecklingenDäremot attger

arbetsmarknadspoliti-aktivaoch denRehn-Meidner-modellen
från lågproduktivaslussatankenbyggdeken på att personer

arbetsplatser.högproduktiva 1tillföretag, slogs ut, nya,som
ökarblir viktigare,arbetsmarknadernadetakt med internaatt
frånföretagen,arbetskraft flyttar inombetydelsendock attav

med högt,förädlingsvärde till arbetenarbetsuppgifter med lågt
deraskompetensökarutbildas och såanställdaeller sin attatt

befattning har.dedenförädlingsvärde ökar på
ocharbetsmarknads-huruvidaställasbörFrågan ärsom
till-utvecklingen. Harmedutbildningspolitiken hängt i man

bety-arbetsmarknadernasdeuppmärksammaträckligt interna

11-11297
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delse det läget bör arbetsmarknads-I och utbildningspoli-nya
tiken kanske inrikta stödja denna rörlig-påsig internaattmer
het och utbilda företagenpersonal slussainom männi-än att

företagmellanskor och enbart arbeta det traditionellavia
utbildningsväsendet. Gymnasiers och högskolors uppgift blir

bara föreutbilda människor och mellan olika arbeten,inte att
också knyta kontakter med arbetsplatserna med-ochutan att

verka höja kompetensnivån direkt platsen.i påatt
funnitsEventuellt har här brister här under l980-talet. Det

haft fördock vilken betydelse de skulle produk-svårtär att se
Utformningen arbetsmarknadspoliti-tivitetsstagnationen. av

ken heller belastar internationelltSverige,någotinteär som
Snarare densituationenärsett. motsatta.

Lönebildning9.5 och belöningssystem
drivkrafterVilka det då människorsär avgör strävan attsom

utbilda öka kompetens och arbetsmarkna-sig, sin påsigröra
derna handlarDet både materiella och icke-materiellaom
faktorer. fungeraroch skatterLöner och piska. Demorotsom
påverkar produktiviteten arbetsplatsen formdirekt,på i av

förbelöning det arbete utförs, och indirekt attsom genom
påverka viljan utbilda och vidga kompe-sig, sinatt ta ansvar

byta arbete. lönebildningen ochHur skattesyste-tens, samt att
fungerar därför förviktigt produktiviteten.ärmet

9.5.1 Lönenivåns och löneskillnadernas
betydelse
Delegationen har låtit utföra förstudier belysaett attpar
frågan lönesättningens påverkan produktiviteten.på Detom
handlar dels lönens storlek, också vad belönas.om men om som

Lönenivân

effektivitetslönehypotesenDen s.k det före-enskildasäger att
kan öka de anställdas produktivitet höja lönentaget attgenom

förhållande till konkurrerande företag.i beror delsDetta på att28Shapiro och Stig- höga löner de anställda arbeta hårdare [attmotiverar ma-attlitz Equilibrium
mindrezs,ska dels företaget högre lönerpå kan lockaUnemployment viaattas a

Worker Discipline till arbetssökande med högsig marginalproduktivitet. Lönen
Device, American används således sorteringsinstrument.ettsomEconomic Review

empiriskaDe studier1984. bekräftatycks hypotesengjortssom



arbetsmarknad 195Arbetskraft och

Sambandetproduktivitet.till högrestimulerarlönhögreatt
högreocharbetslöshetenhögre justarkare är,tycks juvara

företa-goda lönenrelativtförlora dendärmedrisken är omatt
omkull.gårget29 HolmlundSe

effektivitetslönehypotesen inteunderstrykas,Produktivitetsut- börDet att
och belö-veckling nominell löne-generellföranvändaskan attargument ensomningssystem, samt denproduktiviteteneffekter ipåskulle positivahöjningLönesättningArai

allaOmbli detkanResultatetarbetsproduk- ekonomin. motsattaoch nationella
bådativitet, i arbetsgivareallaochex- relativlönerför höjdaanställda agerarpertrapport det höjermedanställda lite attargumentetbetalar sina mer,

inflation,högrebliställetresultatetkan iproduktiviteten,
produktivitet.lägreochutslagningskulle,3°Däremot -

dockeffektivitetslönehypotesenhöjning sägermöjligen, makrovariantEnen av
ochlönen en produktivitetenhöjaföretag kanav från allalönehöjningatt enarbets-sänkning av arbetslöshet sintill ileder turlönehöjningarna somattgivaravgifter inom genom
kostnads- produktiviteten.påverkargivenen

stimulera pro-ram
duktiviteten.

Löneskillnader

effekterlöneskillnadernas påkvantifieraDet svårt pro-attär
löne-västvärldenshar minstaduktivitetsutvecklingen. Sverige

och 70-kraftigt under 1960-dessutomkrympteskillnader. De
branschermellanskillnadernasåvälgällertalen. Detta som

förhalverades indexSAF-LO-områdetindivider. Inommellan
1960-från börjanavtalsområdenvadlönespridningen avavser

lönestruktu-l970-talet. Hoppressningentill slutettalet avav
motsvaradesperioddenna intedelenunder avavsenareren

produktivitetsskillnader.3reduktionstarklikanågonof avSurvey3 OECD
skullelönedifferenserna1981. minskningenSweden hävdatsharDet att av

produktivitetstillväx-långsammaredenbakomfaktorenvara
kom-särskiltlöneskillnaderna, ide småArgumentet är attten.

förotillräckligaskullemarginalskatter,högamedbination vara
för-utbildning,rörlighet,arbetsintensitet,fram ökadlockaatt

tidigarevadnytänkande. anledningMedochkovran somav32 ochJonsson
betydelse, bör iarbetsmarknadernasVarför löne-Siven de maninternasagts omSAFskillnader, till löne-möjlighetenframhållaocksåsammanhang attdetta1986. ochför viljanrollbetydande stannaspela attkanhöjningar en

företag.förkovra inomsig ett
lönedifferenserna någotsigiEmellertid inte pro-omsäger

framlockakanlöneskillnaderStoraduktivitetsmotivationen.
upplevasocksåkandehårdare somansträngningar men-

skillnaderdekanlöneskillnaderSmå göra att somorättvisa.
dettaHuruvida sin utgörpåtagliga. i turkännsåterstår mer

för produktivitet gårdrivkrafter inte attellerstarka svaga
löneskillna-vilken månhänger pågenerellt. Det iuttala sig om
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derna uppfattas33 rationellaFör diskussion och och vilkenrättvisa i månen som
uppfat-vad faktisktom som de avspeglar skillnader produktivitet. Om deti somochrättvisttas som belönas beteenden ochär insatser motsvarande gradinte iuppfatt-hur sådana som

bidrar till samhällets produktion,påverkar innebär vidgadeningar löneskillna-ar-
betsinsatsen, derse drivkrafterna till hårdare och bättre arbetsinsatser för-attArai a.a.

svagas.
försökEtt värdera den svenska lönestrukturen har nyli-att

34 Edin, Holmlund Zetterberg.ochLönestruktur gjorts Frågan de ställtgen av
och rörlighet denpå vilken utsträckning löneskillnaderiär mellan branscher berorsvenska arbetsmark- lönepåverkandepå egenskaper hos arbetet och arbetskraften inaden, kapitel 7 i

Sverige respektive USA.Tid och råd Ju överensstämmelse, destostörreom merhushållens ekono- lik den verkliga lönestrukturen idealbildenär produk-av en ur1990.mi, IUI tivitetssynpunkt perfekt fungerande lönestruktur.
Resultatet analysen del branschlöne-är, störreattav en av

skillnaderna förklarasSverige skillnaderi arbetskraftensiav
egenskaper och olika arbetsmiljöfaktorer finnsUSA. I USAiän

lönedifferenser tycks bero kompenserandeintestora påsom
skillnader mellan olika branscher. Den svenska arbetsmarkna-
den alltså mindre frånavvikelse frikonkurrensmo-uppvisar en
dellens vad den amerikanska tycksI USA löne-än gör.norm
skillnaderna återspegla bara rationella, ekonomiska fakto-inte

också andra, lokalsåsom monopolmakt, traditionerutanrer
fördomar,och betydligt högre gradi Sverige.iän

Undersökningens resultat osäkra. viktigaDenär poängen är
dock, det löneskillnadernasinte storlekatt är i sig ärsom

huruvida deintressant, avspeglar skillnader produktivi-utan i
kompetens och arbetsmiljö. Det lönestrukturentet, är snarare

löneskillnaderna det viktiga. Tydligen detän gårär påinte,som
grundval de knapphändiga undersökningar finns,av attsom
hävda den svenska branschlönestrukturen skulleatt vara
mindre produktivitetsfrämjande den amerikanska. hel-Inteän
ler kan dra slutsatsen ökad produktivitet generelltattman sett
skulle kräva ökade löneskillnader, ökad spännviddi meningen
mellan och botten.topp

Däremot kan det krävas andra löneskillnader dagens.än
Vissa, speciella förkan ha lite förhållandebetalt tilligrupper
deras betydelse för produktivitetsutvecklingen, medan andra

förhar mycket. Sannolikt finns rad börjusteringaren som
förhållande till fördelning.dagens falligöras I kan skillna-vissa

derna för fall förandrai små. Det dockmåstestora,vara
analyseras från fall fall.till

På punkt den ekonomiska forskningens resultatär entydi-en
De svenska ingångslönerna, oftast individerga. utansom unga35The Swedish Eco- yrkeserfarenhet erhåller ligger högt.relativt Som tabellsettBrookingsnomy, 9.5 den procentuella avvikelsenvisar, mellan högstaär och1987.
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9.5Tabell
industriarbetarelön föroch lägstahögstamellanavvikelseProcentuell

19901984
°o4534 %Sverige

O°o21England -
490 %USA -

solidarityunderHibbs Wage compressionåterfinnasspridningsmåtteniKälla 1984För
vidgjorda SAF.för 1990Beräkningen årSweden FIEF. ärbargainingin

decil.ochlägstamellanhögstaskillnadenSiffromaavser

jämfört med någraindustriarbetare Sverigeförlåg ilönlägsta
indu-svenskförgäller lönvadländer. Karriärstegenandra en

begränsad.mycketsåledesstriarbetare är
utbild-drivkrafter tilllönebildningenviktigtDet är att ger

ingångslönerhögaMed dagensarbetet.utvecklingoch ining
lön-företagenförlönedifferenser detbegränsade mestoch är

yrkesarbetare.erfarenfärdigutbildad ochanställaattsamt en
anställamycketföretagetkostar än attDetta inte enmer
ingångslönlägreEnokvalificeradoerfaren och person.ung

företagetförlönsamtblevdetinnebärastället attskulle i att
dennaochoerfarenokvalificeradanställa gepersonungen

företaget.jobbetoch iutbildninggod iträningperson
kanlönestruktur. EnsådanharI Japan personungman en
dentredjedelhälften ellerligger pålönenivåha avensomen

japanskaförlönsamthar. Deterfaren ärlön personensom
kompe-derastillochanställaföretag attatt sepersonerunga
haft be-sannoliktfaktor harutvecklas. Dennasuccessivttens

produktivitetsutvecklingen.förtydelse
löneskillna-aspekt påytterligaresammanhang bördettaI en

struktur-effektengäller påberöras. Detproduktivitetochder
löneskillnaderförolikaomvandlingen principerav

degälla,skallför arbetelikalönlikaOm principen pressasO
verk-nedläggasektorernaochföretagenlönsamma attminst

rörligheten påförutsättningUndersnabbare.samheten att
snabb,strukturomvandlingengod, blirarbetsmarknaden är

produktivitetsstegringen.skyndarvilket på
lågvinstföre-kanarbete,förfårlönerolikaOm sättas samma0

kanlängre. Detdärmed klaraochlöner sigbetala lägretag
därmed lång-ochstrukturomvandlingentaktendämpa i ge

produktivitetstillväxt.sammare

dominerat.förstnämndaden principentidigareharSverigeI
arbetsmarknadspoliti-aktivadenmedtillsammanskan,Den
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ken, ha bidragit till strukturomvandlingstakt.36hög Proble-36Hjalmarsson en
The Scandinavian har emellertid denna lönepolitik bl.a bidragit tillvaritmet attofModel Industrial erhållit alltför liten konkurrensutsatt sektor.viatt enPolicy Blomstromi
och Meller Diver-

Paths Cen-Aging - betydelse9.5.2 Lönesystemensof Scandinavi-tury
and Latin Ameri-an

hävdar och resultatlönerMånga har betydelseDevelopment, prestations-attcan
Johns Hopkins för produktiviteten. de starkare driv-Motiveringen är att ger1991. krafter finnsarbetet. Samtidigt komplikatio-sig iansträngaatt

vid empiriska hypotesen. Sambanden bådagår åttestner av
Eftersomhållen. ackordslöner belönar individer med hög ar-

betskapacitet, tenderar dessa företagsöka till medsigatt ac-
kordslönesystem. Produktivitetsjämförelser företagmellan

därförmed olika lönesystem kan lätt bli företagmissvisande;
med ackordslöner kan högre produktion arbetstim-uppvisa per

förenbart de dragit till särskilt högproduktiv arbets-sigattme
kraft.

Ackordslönesystem riskerar också driva arbetsinten-att upp
högt, arbetsskador och psykisk ökar.så Detsiteten att stress

försämringkan långsiktig produktiviteten försämradviage av
hälsa.

Vidare mellan prestationslön och konventionellaär gränsen
Ävenflytande.lönesystem praktiken formelltden hari som

månadslön, kan praktiken ha prestationslön, nämli-i sortsen
månadslönen höjs tiden takt med göriöver attgen om man

Löneprofilerna förkarriär och ökar. olika be-prestationerna
fattningar företag förvaltningaroch ofta tiden,i stiger över
vilket bygger antagandet den anställdespå prestationeratt
ökar den tid honmed anställd. påpekats,Somvarit ärovan
detta företagen.vanligt de japanska löneskillna-Däri stora är

jämförtderna relativt med USA. kan lönensmå, Däremott.ex
för förändras kraftigtoch tiden. Löne-översammaen person

låg början anställningen; längrenivån i juär varitav man
anställd fler uppgifteroch lär behärska, desto högresigman
blir lönen. dennaOvanpå grundlön ligger också konjunktur-en
och resultatberoende komponent. innebärDetta de japans-att
ka lönerna själva verket starkt kopplade tilli prestationer,är

fasta.de kanävenMaruo Econ0- om synas vara
Policy Manage-mic Dessa omständigheter det effekternavärderasvårtgör att avA Japanesement. ackordsarbete. De empiriska studier där för-gjorts,som manApproach, Chuo

sökt eliminera betydelsen ackordlönesystem attraherarUniversity Press attav
1990. högproduktiv arbetskraft, tyder ackordslönerpå haratt viss,en

kortsiktigt produktivitetsbefrämjande effekt, högre arbets-via33En översikt över intensitet. Den dock särskilt och kan möjligenär inte stor,återfinnsresultaten
tänkas bli mindre, hänsyn till arbetsskadorna.Holmlund ännui tasoma.a.
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9.6Tabell
verkstadsindustriniAckordsarbete

%Löneskillnad%Ackordsandel
tid|önackord vs

kvinnormänkvinnormän
24,019,370,168,61955
20,120,770,768,61960
20,417,971,767,01965
14,212.365,758,01970
9,37,761,148,81975
6,54,752,540,31980
7,86,152,944,41985
7,54,253,645,61989

SOSKälla Löner.

har betyd-minskatackordsarbeteomfattningenSverigeI av
framgår dessutomtabell 9.6Avdecennierna. attdeligt senaste

markant.minskatharackordslönepremierna
rakamedackordäldredentyder påDet typenatt av -

produktionsvolymochutifrån arbetsintensitetpåslag, satta -
formerAndra prestations-dag.rationellamindre i avsomses

blivitställethargrupplöner,resultatorienterade isärskiltlöner,
deltilllönerarbetslagetshela vissinnebärDevanligare. att

volymproduktionensgällervadmål,påverkas t.exuppsattaav
prestationslönesys-harförOcksåkvalitet.eller tjänstemännen

företag.flerinförts alltpåtem
förändra-mellansambandfinna någotdet svårtDetta gör att

produktivitetsstag-svenskaoch densidanlönesystemde å ena
frånbefarat övergångenharandra. Någraden attånationen

Dettaproduktiviteten.hämmatmånadslönertillackordslöner
effekter harEventuellabeläggas. negativa antag-dockkan inte

formerrationellaochandramotverkatsligen avatt merav
betydelse.ökatprestationslöner i

Förhandlingssystemet
bättrelönebildningdecentraliserad stimu-hävdatsharDet att

förhandlingssys-centralatidigaredetproduktivitetenlerar än
restriktio-läggercentraliseringenskulleSkälet atttemet. vara

denminskarvilketrelativlöneskillnader, externadels påner
löneprofil denvalföretagens överdels pårörligheten, an-av

arbets-denhämmarvilketanställningstid, internaställdes
marknaden.
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Det dock beläggasvårtär sådana effekter empiriskt.att
Argumentet egentligen bara desäger centralaatt parternaom
detaljstyr lönerna på hindrar de företagenenskildasättett som

produktivitetsbefrämjandesätta löner,att kommerså produk-
hämmas.tiviteten Frågan dock deatt centralaär parternaom

haftnågonsin den makten. Det avgörande vilken frihet förär
lokala beslut medges förinom medsom ett systemramen
samordning löneförhandlingarna. Den traditionella svenskaav
modellen med samordnade förhandlingar har förhindratinte

lokal löneglidningsig eller omfattande användningvare en av
ackordslöner bland industriarbetare.

Alternativet till centraliserade förhandlingar decentralise-är
förhandlingarrade bransch- företagsnivå.på och kanDe göra

det möjligt produktivitetsbefrämjandesättaatt löner.mer
Men det också det lokala facket inflytande, vilket kanger mer
tänkas bromsa introduktionen arbetskraftsbesparandeav ny,

Tabell 9.7
Produktivitetstillväxt och grad centralisering i löneförhandlingarna iav
Europa 1960-86
Procent ár i genomsnittper

1960-68 1968 73 1973 -79 1979 -86-
centraliserade system
Danmark 3,0 3,0 1,2 1,1
Finland 4,0 5.8 1,7 2,2
Norge 3,8 3,8 2,7 2,0
Sverige 3,9 2,9 0,5 1
Österrike 4,9 5,1 2,5 1,8
Genomsnitt 3,9 4,1 1,7 1,7
intermediära system
Belgien 4,0 4,5 2,3 1,9
Holland 3,7 4,4 2,2 2,0
Västtyskland 4,2 4,1 2,9 1,5
Genomsnitt 4,0 4,3 2,5 1,8
Decentraliserade systern
Frankrike 4,9 4,7 2,8 1,8
Irland 4,1 4,7 3.4 2,6
Italien 6,3 4,9 1,7 1,7
Spanien 6,8 5,7 3,7 3,0
Schweiz 2,9 3,0 0,6 1,5
Storbritannien 2,7 3,0 1,3 1,9
Genomsnitt 4,6 4,5 2,3 2,1

Källa Jackman Wage formation the Nordic CountriesViewed from internationalanPerspective Calmforsi red Wage Formationand MacroeconomicPolicy the Nordic
Countries, SNSochOxfordUniversityPress1990.
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centralfackföreningsrörelsenförhållande till påteknik i om
förhandlingarCentraliseradeinflytande.skulle hanivå mer

nationellatillhänsyntänkasocksåkan intressenta avmer
makronivå.lönemoderationochkapitalbildning på

och belägga.omstriddaeffekter dock högst svåraDessa attär
efter-fråganlåtitdelegationenstudieDen göra attmenarav

deteffekter olika riktning,förhandlingssystemets gårgår isom
hurbestämtgrunderteoretiska någotpå sägainte att om

gradentillväxttakt påverkasochproduktivitetens nivå avav
empiriskthellerlöneförhandlingarna. gårIntesamordning i

signifi-finna statistiskttabell 9.7, någradet, visas attavsom
tillväxttaktmellan produktivitetens åkorrelationerkanta ena

andra.centraliseringsgrad denförhandlingarnas åochsidan39Tabellens indel-
centraliseringcentraliserade gradenvidkommande gällerning i svensktFör att av

decentra-respektive skif-grunddelvisdecenniet, pådetundervarierat senaste avliserade ärsystem dramöjligtdärförDetstatligttande inte attärdock engagemang.inte oomtvis-
effekter löne-tad. förhandlingssystemets påslutsatsernågra om

produktivitet.ochstruktur
samband, kapacitetsutnytt-finns indirekt viaDäremot ett

upphörtför avtal harformernacentralajandet. De utanmest
förgamlastället. Dekommit institutionernainågot nyttatt

lönestegringstakt pålöneförhandling kunde inte engenerera
kräv-internationella1980-talets omgivninglågaden nivå som

resulta-ochhar tilltagitmellan olikaKonkurrensende. grupper
effekter.kändavällöne-lönespiral medblivit negativatet en

konkurrenskraft. harförsämrad Dettainflation iharHög givit
produktivi-kapacitetsutnyttjande ocheffekter pågivitsin tur

tet.

skall belönasVad9.5.3

ochlönernasställas nivåfråga, kangenerellEn oavsettsom
verk-huruvidautformning, rättlönebildningssystemets är

förviktigrelativalönensbara nivåsamheter belönas. Inte är att
för.belönasockså vadbefordra produktivitet, utan man

framgårutförts för räkningdelegationensenkätI attsomen
arbetsuppgif-ändradeanställdaofta dedet svårt att taär att

detta detcheferoch ökat Några ärattt.o.mter menaransvar.
företagen. Detproduktivitetsutvecklingförhindret isvåraste° ochFischer Ny-

drivkrafter-utformning belöningssystemet;felaktigtyder påman a.a. av
skulle behövavad deför produktiva insatser änär svagarena

vara.
alltförlönesättningenförs framoftakritikEn är attsom

befattningsbeskrivningar,efter stela inteskermycket som
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längre giltiga. Den tekniken ställer högreär krav pånya an-
svarstagande, kompetensutveckling förmågaoch till problem-
lösning. Det emellertid alltid dessa egenskaperär inte som
lönesystemet belönat. hypoteserTvå framförtshar lönesys-om

problemtemets

Låglönesatsningar individer lönepåslag enbart utifrån0 ger
lönen utgångsläget, utifråni viljan vidareutbildainte sigatt
eller höja kompetens. fallet,Omsin så innebär detär att
lönebildningen visserligen bidrar till slå lågproduktivaatt ut
enheter och den höja den genomsnittliga produktivite-vägen

den medför samtidigt trycketten, såväl denpåattmen
enskilde företagetpå gradera kompetensen ochattsom upp
den höja produktiviteten lågtfblirBrulin och Nils- vägen

Motson en ny förLönebildningen allthar hög grad arbetsinten-i premierat0svensk modell,
föroch allt liten grad kompetensutveckling. Densitet i en-Rabén Sjögren

kollektivanställdeskilde höjer lön öka1991. sin sinattgenom
kroppsansträngning och höjaän att tasnarare genom ansvar

flerkompetens. har bidragit till belastnings- ochDetsin
förslitningsskador och motverkat viljan Bådaatt ta ansvar.

produktiviteten.effekterna förhar skadliga42 varitutvecklandeDet
arbetet, tillrapport
LO-kongressen finnsDet möjlighet kvantifieraingen de effektereventuellaatt1991. produktivitetenpå dylik tilltagande felaktig löne-som en

skulle ha inneburit. Delegationensättning delar dock den all-
trögheter arbetsplatsernamänna på det gälleröver att näroron

och belöningssystem;organisation återkommeratt vianpassa
till detta arbetsorganisationi nedan.avsnittet om

9.5.4 Andra belöningar
Också andra belöningar löner påverkar produktiviteten.än

gällerDet dels konvertibler och vinstdelning, dels icke-materi-
ella belöningar.

Bertil Holmlund har för delegationens räkning gjort en
översikt effekterna43 vinstdelning.Holmlund finnsDetPro- över radav en

duktivitetsutveck- sådana studier, gjorda olika datamaterialpå olika länder.iling och belönings- Studierna samtliga fall vinstdelningvisar i nästan positi-att gersystem, expertrap-
produktivitetseffekter. framförverkarDe allt indirekt ochport va
längre sikt,på knyta den anställde tillatt närmaregenom

företaget och därmed öka anställningslängden, minska perso-
nalomsättningen och öka den företagsspecifika kompetensen.

kvantitativa effektenDen begränsad, obetydlig.är intemen
Vid genomsnittliga värden vinstdelningsvariablernapå handlar
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medproduktivitetsnivånökningsammanlagddet caavom en
antal år.7 över ettprocent

svensktfått spridningökadhar iVinstdelningssystem nä-
tyderuppskattningar påTillgängligal980-talet.underringsliv

vinstandelar vid 1980-ägdealla löntagare10 procentatt avca
respekti-hadeoch 22Metall SIFmedlemmarblandslut;talets i
bör,stigande andelarnavinstandelar. De15 motprocentve

produktivitetsut-påverkathavadbakgrund sagts,ovansomav
riktning.vecklingen positivi

speciellPersonalkonvertibler ersättning,typär somaven
finns dockDetde 10under åren.vanlig Sverigeblivit i senaste

effekter produk-deras påundersökningartillförlitligainga av
tiviteten.

inställningindividenspåverkarbelöningarnapekuniäraDe
dockutvecklingochArbetsglädje,till arbetet. motivation styrs

hurundersökning tjänstemänIbarainte avpengar. enav
löneförhöjningfannbelöningarolikarangordnade att ran-man

gratifi-ordningDärefter ochkom ikades turett.nummersom
ansvarsområde, beröm,ökatidéer,förslag ochför brakation

arbete, be-självständigtspecialuppdrag,utbildning, meregen
tjänstebil,studieresa,ledighet,höjd lön,fordran extrautan

kaffe subventione-fritt ochpersonalfester,bättre tjänsterum,
lunchfradBerg-Redovisat i

framhållitforskningpsykologiskm.fl Ta harlund perspektivvidaretem- I ett
företa-påperaturen arbetsglädjeochförfaktorergrundläggande motivationfyra1989.SAFget, angelägen,meningsfull ocharbetsinsatsupplevaAtt sin som

arbetssitu-kontrollinflytande ochtill sinmöjlighetatt av
gemenskapkontakt ochtill stöd,möjligheteration, samt att

yrkesskicklighet. dessaOmochförmågaför utveckla sinatt
meningslöshet,ställetanställdeuppfylls denkänner ikrav

utformningisolering. Belöningssystemensochmaktlöshet45Frankenhaeuser
Modigabetydelse. männi-hälsa, harStress, arbetsorganisationenoch storar-

Arbets-betsglädje, framkanproduktiviteten organiserashöjerskor ge-sommiljöfonden, 1987.
saker. Varje gångfåranställdeden görapröva attatt nya° översiktEn nomöver

Regel- ochförmågan.fakto-psykosociala till dentilltronlyckas växer egnamanförbetydelse tillåtsrers människorutformasbör såbelöningssystemen attattproduktiviteten ges för sanktioner. Omriskmisslyckasoch utan manpröva attnyttoch Jo-Aronssoni
släppermisslyckas,Produkti- samti-hansson modetmänniskoringer att man

effektivitetochvitet krafterna.kreativalös dedigtpsykologiskt ochur detför produktiviteten gårfrågor viktigaDessa är menperspektivsocialt i -
huruvidanågotexpertrappon på stringent avgöra eventu-sättintetyvärr att

arbetsplatser-psykosociala klimatet pådetförändringarella av
utveck-produktivitetenspåverkatskulle1970-taletunderna

ling.
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Delegationen återkommer till dessa frågor i avsnittet om
arbetsorganisation nedan.

Skatterna9.6

Skattesystemet har betydelse för flestade faktorerdestor av
behandlats detta kapitel förvärvsfrekvens,i arbetsvilja,som -

benägenhet utbilda och bredda kompetenssigatt sin mm.
Skatten påverkar drivkrafterna för produktivitet slåattgenom

kil mellan förein respektive efterersättning skatt. Beroendeen
storlekenpå dessa s.k skattekilar och hur de uppfattas,av

kommer olika verksamheter påverkas olikapåatt sätt.
Det gamla skattesystemet många effekternegativa pågav

produktiviteten under l970-och 80-talen. Kombinationen av
höga marginalskatter, obegränsad avdragsrätt och nominalis-
tisk beskattning och slumpmässiga effekternegativa förgav
arbete och sparande. Skattesystemet medförde ofta felaktiga
drivkrafter; produktiva missgynnades,resursinsatser och stäl-i
let gynnades olika skatteundandragande, finansi-typer vissaav
ella transaktioner, lånefinansierad konsumtion for-vissasamt

boende.mer av
effekterDessa47 genomlystaSe skatteut- antal utredningarfär i ocht.ex ett

redningarna SOU delegationen har därför inte någon studiegjort ämnet.egen av198933, och34 35 följdTill kraftiga marginalskattehöjningar, kombineradeavm.flBrömssamt
med hög inflation, denEnhetlig samladeinkomst- marginaleffekten margi-steg.skatt; SACO 1986. nalskatt plus arbetsgivaravgifter skatteberoende transfe-minus
reringar kraftigt under l970-talet. börDet dock noteras att
införandet särbeskattning början 1970-taleti sänkteav av mar-

förginalskatten kvinnor.
Vid 1960-talet marginaleffektenmitten 55av procentvar ca

för genomsnittlig industriarbetare. Vid slutet 1970-taleten av
hade den till 76 Detstigit och halvnästanprocent.ca var en en
gång mycketså OECD; tabellgenomsnittet 9.8.isom se

Ersättningen efter skatt blev med andra ord halveradnästan
således decennium.på Denna snabba och för-ett avsevärda

effektivitetennedsämring ekonomin, såväl absolutai talsatte i
jämförelse med andra länder.i skattekilEn 75påsom procent

innebär obeskattad löneförmån löntagarenatt värderaren som
till lOO kronor kan kosta till 400 kronor för arbetsgiva-upp

och ändå konkurrenskraftig fulltmed beskattad kon-ren vara
tantlön. hederligEn snickare fyramåste effektivgånger såvara

jobbar de båda skall hasvartsom en som om nettoer-samma
för arbetstimme.sättning Det detta föranleddeen var som
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9.8Tabell
marginalelfekterSkattesystemets

Procent

MarginaleffektLand
genomsnittligför

1978industriarbetare

52,7genomsnittOECD ovägt
65,5Belgien
69,1Danmark
52,9England
64,0Finland
54,9Frankrike
52,3italien
29.5Japan
45,2Kanada
63,1Nederländerna
68,4Norge
41.8Schweiz
76,4Sverige
44,5USA
56,4Västtyskland

Österrike 56,2

Källa OECD.

för höllskattesystemet påMyrdalGunnar göraattattatt varna
fifflare.folkfolket tillsvenska ett av

samhällsekonomis-denförsökt uppskattaharrad studierEn
skattekilarna.för Ingemardennakostnadenka stegring av

följande Omsammanfattat resultatethar påHansson sätt
fritiden den indirektakanden ökadetill värdethänsyn tas av

tilluppskattassnedvridningarform ökadekostnaden ii av
fårkostnad dåBNP. Dennastorleksordningen 5-7 procent av

ökningeneffekteravsedda uppnåttsvägas mot avgenomsom
och ökadform ökad inkomstutjämningskattekilen jäm-i av

refererade beräkningarnamellan könen.ställdhet De givet-är
därförskallosäkerhet ochgradförknippade medvis stor aven

storleksordning-möjligadentolkas indikatorerendast påsom
skattekilen.ökadeför effekterna den43 Det avenHansson

skattesyste- sänkningarsvenska genomfördes1980-talet någraUnder smärre av
Söderstenmet i medfördeandra skatterhöjningarinkomstskatterna, avmenMarknadred Fördröjningseffek-marginellt.minskadeskattekilarna baraStruktu- attpolitik.och
problem följder 1970-taletsoch i medförde sannolikt margi-negativarer ter av
ekonomi,svensk skattereformen1980-talet.naleffekter under Den storaäven1987.Dialogos

Delegatio-väsentlig.oerhörtperspektivdettablir1990-91 i
effekter produktivite-godabör kunna pådenattmenarnen

förslagskapitel.frågantillåterkommer våraVi iten.
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Arbetsorganisation9.7

Organisationen arbetet arbetsplatsen förpå viktig hurärav
den enskildes potential förverkligas.utvecklas och Förändring-

arbetsorganisationen kan både dagliga omänd-små,ar av vara
löpande, kumulativa produktivitetseffekterringar ochsom ger

omvälvningar omfattande,med effekteromedelbarastora på
produktiviteten.

9.7.1 Från ordergivande till lärande
organisation
Mellankrigstiden det genombrottet för Taylorismenstoravar
och massproduktionen. förstaDe framgångarna kom USAi på
1910-talet, med Fords löpande band. Fordfabriken fördubbla-
de produktivitetsin på och kundeår,ett inom några sänkaår

T-fordenpåpriset med tredjedelar.två Arbetsorganisationen
kännetecknades uppdelning arbetsprocessen,extrem därav av

arbetare bara gjordevarje enda högtett imoment tempo, samt
hård vertikal uppdelning hierarkier, därien styrningen var

hårt centraliserad och gick strikt ordergivning.via Varje arbe-
blev utbytbar kugge. Fordtare också standardexemp-utgören

let vad gäller effektivitetslöner [en lön klart marknads-över
lönen vid omorganisationen.sattes

Vi japaner kommer och det industrialiseradeatt segra
västerlandet kommer förlora. Det finns inte mycketatt

åtkan förgöra det, orsaken till misslyckande ligger iert er
påföretagsjälva. Era bygger Frederick Tayiors schema,

chefernadär tänker och jobbarna sköter skruvmejslarna.
såDjupt fortfarandeinuti det ärtror ska skötaatt man

företag.

Konosuke atsushitaM
Ägare till Panasonic

I Sverige introducerades de tankegångarna modifieradinya
form. förhållanden,Svenska fackföreningsrörelsens styrkat.ex
och svenska brukstraditioner med breda kontaktytor mellan
kapitalägare och arbetare, gjorde det ursprungliga, kärvaatt
taylorsystemet aldrig korn regelrätt bruk Sverige. Tidsstudieri i
slog omplanteradesigenom, deti utländska infly-övrigtmen
tandet mjukare former. s.kDen rationaliseringsrörelseni var
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medföretagenrationaliseringsarbeteförena iförsök enattett
rationaliseringsarbe-för dettatradition. Höjdpunktensvensk49 Ratio-de Geer

delhelskedde1970-taletUndernaliseringsrörelsen 1960-talet.i nåddes på ente
1978.SNSSverige, utvecklingenmedochförändringar ettsociotekniska i av

arbete.gruppbaseratmer
traditionenfordistiskadenemellertid1980-talet harUnder

verktygs-styrdanumerisktelektronik,teknikNyutmanats. -
medproduceramöjligtdetmaskiner, attautomation, göretc -

förutsättningunderkorta attkvalitethög serier,i manäven
möjligtdetDetproduktionen.ställa attkan görsnabbt om

produk-medkostnadsfördelarmassproduktionenskombinera
för konsumenten.skräddarsyster som

anställda.för deutbildningemellertid bättrekräverDetta
kompliceradedebehärskakunnaskallde ävenFör nya,att

dekrävskvaliteten,löpande höjasamtidigtoch attmaskinerna
ochfler arbetsmoment, initiativbehärskar tar ansvaregna -

tayloristi-dendrillatsdebeteende imed detbryterdvs avsom
exploate-skall kunnateknikendentraditionen. Förska att nya

produktionsap-förändringsåledesfullt krävs stor avut, enras
arbetsorganisation.ochparat

skala iförstslog iigenom storproduktionssystemetDet nya
Princi-bilinidustrin.framför allt istorföretagen,japanskade50 denengelskaPå är

Enolikafått mångaharvedertagna för arbetsorganisationen namn.termen pernaProduction.Lean till-vilketmedproduktion, attMagerbeteckning avsesärWomack, JonesSe mindrelager,mindreallt;mindreanvänderverkningen avThe Ma-och Roos
ochanställda, minstfärre inteChanged fabriksytor,Thatchine mindremateriel,

World, Raw-the dennainnefattas ibegreppvälkändatid. andraFleramindre1990.son Just-in-time-produk-däriblandbeteckning,övergripande5 Grundaren To-av lagerhanteringlitemed såproduktionbetecknartion, enKiiricho somTo-yota, lagarbe-Engineering,möjligtf Simultaneousbe-myntade avseryoda, somsom
ställetsamtidigtjust-in- utförs igreppet produktionsprocessenledolikadär iteredan 1937.time betecknar iattsträvanKaizen,ochsekventiellt,för somformuleradeHan ochkvalitets-löpandefördrivkrafterbyggasålun-grundtanken inorganisationen

detbarada Gör produktionsförbättringar.be-verkligensom snabbtvärlden går motföretagen iledande runt nuDe omförvarkenochhövs, studierdeIorganisation.dennaföreller sent.tidigt olika sorts en avvarianter av
för-HellingCiterat i arbetsorganisationensgenomföralåtitdelegationen avsomVärldsmästarna företagen över-beskrivitsförändringen atthar nuändring somEn generation avny till organisationordergivande organisation somtillverkningsföre- från engår en

Sellin 1991.tag, kompetensut-flexibilitet,dvslärande,kännetecknas avavbaraNotera att enskilde.för denökatochveckling ansvarheterengelskapå
just.
52 BroströmAnders
Arbetsorganisation

produktivitetoch i
expertrapport
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9.7.2 Har Sverige hängt med
Delegationen har låtit Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA,
genomföra omfattande studie vad kännetecknaren av som

denågra högproduktiva företagen för Sverigemest iav intres-
branscher. skiljer53 DeBäst världen. santa beroendesig åt,i givetvis på

Vad kan läravi bransch, land och Ändåförutsättningar.av institutionella finnsvärldens ledande fö- några drag, arbetsorganisationen. Flerarörgemensamma somretag. Expertrap-
dessa härstammar från Japan. I studie delegationenavport en som

låtit sammanfattas bildengöra de ledande japanska företa-av
dettapå sättgen

beskrivningarVissa japansk industri leder osökt tankar-av
till idrottslig karaktärprestationer och till ekono-intena av

misk verksamhet. Man arbetar lag markeradi utan upp-
spjälkning funktioner.olika Lagmedlemmarna skall kun-av

och hjälpagripa varandra.in fårLagarbetet betydandena
konsekvenser för kompetensbildningen. Ingen uppgift får bli

specialiseradså endast klarar den. Manatt strävaren person
efter så många möjligt laget läratt i såsig mångasom
arbetsuppgifter möjligt. Det dockär värtsom att notera att
de tidigare erfarenheterna från Japan pekar snabbpå en
utslagning människor. Förbättringar har dock skett underav

år.senare
Det viktigt medarbetarna har kunskapattanses storaom

54 delar företagetsEkstedt Arbets- verksamhet och de också tänker påav att
för-organisation kunden, den skall- använda eller tjänstenperson som varanändring och kompe-

arbetar med. Det också självklart de specialis-mantensutveckling, attansesi
Efter Taylor, allt finns, skall befinnater produktionentrots sigen som nära
debattskrift från och direkt förstöd de lagen.54olikaettvaraproduktivitetsdele-

och arbets-gationen
livsfonden, Allmän- företagJapanska har under 1980-talet byggt framgångsrikauppförlaget 1991na enheter, baserade dessapå andra länder.. principer, Deti visar
55 harDet dock häv- flertalet universellt tillämpliga;principerna deatt är inteäravdats fram-delatt en japanska eller beroende speciell kultur.nationellav enförgångarna de ja-
panska s.k trans-
plants beror på att

Mager produktionde etablerat svenskapâsig i
områden med hög

De svenska företagenarbetslöshet och fallmångai sentvar startgroparna.urdärför kunnat välja Först under de allra haråren de ledandenågrasenaste avoch vraka bland de företagen börjat arbetsorganisationenstöpa enligt dessaarbetssökande. omSe
Berggren, I Sverige har delarBjörkman principer. industrin under 1970- och 80-avÄroch Hollander talen stället utvecklati internationellt unika, produk-egna,de oslagbara, oftationssystem, reaktion ökandepå svårighetersom enKungliga Tekniska att

behålla arbetskraften.Högskolan tidigt1991. Från l970-tal har på mångaman
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Svenskarbetsmiljö.bättreför åstadkommaarbetathåll att en
faktorer,psykosocialatidigtbeaktadearbetsorganisation sam-

gruppbaseradförändringar,socialaochtekniskatidighet i orga-
därbilindustrinFörändringar prövatinomnisation manetc.

för arbetsorganisationensocio-tekniska är ettprincipernya
teknis-sociala ochövertygelsenframexempel. De attväxte ur

Ökat självstyresamtidigt.åstadkommasförändringar måsteka
för-infördes, medtaktfrihet arbetaoch sinistörre att egen

skulleproduktivitetökadochkvalitetbättrehoppningen att
följa spontant.

understrykasäkrasthittills,dockharResultaten attär --
öka,fortsattharArbetsskadornaönskade.de attvaritinte

för dele-studiearbetsmiljö. Iför förbättradinsatserna entrots
allmänhetarbetsmiljöinvesteringar intehävdas, igationen att

produktivite-effekter påmätbaraha positivanågravisat sig
förändringenförutomten. praxisförklaring till dettaEn av56 Reglering-Wibe -

lyckatsproduktivi- kanoch skador intebedömningenvid att manar varaav -tet, expertrapport arbetsplatser.ergonomiskt riktigautformamed att
svenskadethävdas vidarestudieinternationellI atten57Isaksson Pro- förinnehållerUddevallamodellen,kallatbokenisystemet,duktionstekniken i

tävlakunnakommerdärför aldrigochtill hantverkPM mycketSverige, att
produktivitetsdele- produktion.58 svenskIfullt utveckladmed mager en ny1991.gationen öarslutsatsen varitundersökning experimentenattär snarare58 m.flWomack a.a. fordistiskafortsatt präglasi övrigtorganisation atti avsomen59I-Ielling a.a. transformationenprinciper59. alltsåskulleProblemet attvara

tillräckligtsnabbt ochtillräckligt genomgripan-varitgåttinte
hävdasdebattskrift delegationende. givitI attut,somen

produktivitetseffek-visserligenproduktionmager storager
Sverige,för kunna måsteden, utnyttjas iattattter, men

mänsk-bl.a.innebärförhållanden.svenska Dettill ettanpassas
ochUSAanläggningar Japan,dearbetstempoligare iiän

konsta-förslitning redan kunnatfysiskdärStorbritannien stor
elitenanställda blanddeväljakunnat uttrots attteras, man

arbetslösa.mängdstor°° Björkman Lean enav
industrinsproduction svenskapå svagheter denexempelkonkret på iEtt

Eftersvenska i ochkonstruktions-mellanbrister integrationiorganisering rörAllmännaTaylor,
undersökningarInternationellaproduktionsavdelningarna. ty-förlaget 199

produktionskostnadernafjärdedelarder uppåtpå treatt av6 diskussionFör företags högaSvenskakonstruktion.ochdesignavgörs pro-exempel,och avt.exse
produkter-ofta designenCarlsson Integra- kan beroduktionskostnader på att av

of Technicaltion produktionsvänligf svenskadeTabell 9.9 visar attinte ärnafor Incre-Functions gällervärlden vadbland debilföretagen rankas i attsämstaEfficiencyased in
och produktion.the Product Deve- konstruktionihop design,knyta

lopment Process,
tekniskaChalmers

högskola 1990.
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Tabell 9.9
Biltillverkarnas produktionsvänlighet
Hurtillverkarnarankarvarandra,1990

Producent Genomsnittlig Spännvidd i
rangordningrang

Toyota 2.2 1 -3
Honda 3.9 81 -Mazda 4.8 3 -6
Fiat 5.3 2 11-Nissan 5.4 4- 7
Ford 5.6 2 8-Volkswagen 6.4 3 -9
Mitsubishi 6.6 2-10
Suzuki 8.7 5 11-General Motors 10.2 7 13-Hyundai 11.3 9 13-Renault 12.7 10-15
Chrysler 13.5 9 -17
BMW 13.9 12-17
Volvo 13.9 10-17
PSA 14.0 11 16-Saab 16.4 13- 18
Daimler-Benz 16.6 14-18
Jaguar 18.6 17-19

Rangordningenharfastställts 19 tillverkaretillfrågadeshur de rankadeatt konkur-genom
vad hur bra varjeföretagrenterna på konstrueraprodukteravser lättaattvar attsom vartillverka.

Källa Womack a.a.

förändringarStora krävs

Behovet förändringargenomgripande framhålls flera deiav av
studier delegationen genomfört. För omorganisationatt en
skall lyckas, förändringarkrävs genomförs simultant påatt
flera områden. gällerDet såväl belöningssystem och arbetsorga-

förändring befattningssystemnisation och uppdelningsom av
mellan och arbetare.tjänstemän Detta beror de olikapå att
komponenterna den moderna arbetsorganisationeni hänger

z Osterman Me- ihop. Lagarbete kräver personalutbildning, kanså att rote-manförtoder organi-att detta kräver lönesystemet läggsi sin såtur attra; attom,de internasera ar- förmåga lösa olika arbetsuppgifter etc.belönas, vanligtEttbetsmarknaderna att
och produktivitets- skäl till försök förändradmed arbetsorganisation misslyckasatt
utvecklingen i ex- för och begränsadeexperimentenär tillvarit elleratt snäva ettpertrapport områden.63 ettStjernberg Miss- par
lyckade exempel i ogörligtDet vilken utsträckning för-tidigareiär avgöraattArbetsorganisation summelser vad gäller arbetsorganisation viktig fak-någonvaritoch produktivitet,

försämradebakom den produktiviteten svenskt näringsliv.itorexpertrapport
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arbetsorganisationen idelegationen storaDäremot attmenar
Hierarkier-omodern.längeoffentliga sektorn varitdelar denav

Frontlinjepersona-förstelhetenochför högahar stor.varitna
praktisktochför litethaft alldeles tagetharlen eget ansvar

cykelti-påNågoninitiativ.aldrig att ta pressuppmanats egna
harkompetensutvecklingförmedveteneller strategider någon

förekommit.inte
svenskthuruvidamöjligt pådock knappastDet attär svara
länder.andraellerbättreallmänhet inäringsliv änsämrei är

skullearbetsorganisationenharDelegationen svårt varatro att
eftersläpningsvenskfaktor bakomväsentlig utomnågon en -

uppenbart,detDäremotJapan. attmöjligen är engentemot
be-innebärarbetsorganisationförbättradochmoderniserad en

framtiden.förproduktivitetspotentialtydande

arbetstideroch9.8 Frånvaro

beröraanledningfinnasdetkansammanhang attdettaI ar-
Deproduktiviteten.effekterfrånvarons påochbetstidernas

ocharbetsmiljö, lagarmed arbetsorganisation,hänger samman
faktorercykliska såsomkortsiktigamedocksåavtal men- behandlaskapacitetsutnyttjande, i nästaocharbetslöshet som

avsnitt.

längdArbetstidens9.8.1

mellansambandfinnasdettycks negativtLångsiktigt ett ar-
arbetstid harkortarearbetstid;kortareochbetsproduktivitet

deUnderproduktivitet.stegradmedhand senastehandgått i
heltidsanställ-förveckoarbetstidenordinariedenhar100 åren

nuvarandedentillfrån 60förkortats timmarda successivt ca
skiltharutvecklingenfaktiska sigDen40-timmarsnormen.

del-frånvarofrekvens,övertid,beroende påfrån denna,något
etc.°4tidsarbete, pauser,4 En översyn ar-av påverkatproduktivitetsutvecklingenarbets- självklartochbetstider ar-Det attär

Sveri-tidsreformer i blivitdetharökat,produktionen timmebetstiden. Då perarbetstids-igesge finnsocksådetarbetstiden. Frågankorta är enmöjligt omattbetän-kommitténs
arbetstidkortare i sin turriktningen, såandraSOU påverkankande, atti

198953. ochlångförtshardettaKringproduktiviteten.stimulerar en
arbetstidsfrå-dåseklet,diskussion. börjanIlivligstundtals av5 översiktkortEn

företrä-hävdadedebatten,politiskaför denArbets- stodAnxo ii centrumges gan
ochlängdtidens minskaskullearbetstidkortarearbetarrörelsenfördare attproduktiviteten, anställdas motivation.deökatrötthetochförslitning samtexpertrapport
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Ökad fritid skulle också det förmöjligt arbetarnagöra att
studera vilket skulle verka produktivi-i sin påpositivtturmer,

Dåtidens nationalekonomer tycks hateten. i instämt,stort
osäker effekternaspå storlek.även om man var

När 8-timmarsdagen infördes 1920, svarade arbetsgivarna
med krav ökad arbetsintensitet.på Tempot ökade, tidskontrol-
len skärptes [bla stämpelur, ochgenom raster togspauser
bort. Taylorsystemet effektivaremedgav arbetsdelning. Enligt

uppskattning reducerades vad kallats den ineffektivaen som
tiden med till 8 veckan följdtilltimmar dessaiupp av
förändringar. Trots den nominella arbetstiden kortades frånatt

till förkortades57 48 således faktiska,timmar, den effektiva
arbetstiden inte Produktiviteten ökadetimma.änmer en
starkt. Förkortningen66Alf Johansson arbetstiden skärpte alltså omvand-av

effektivaDen lingstrycketar- företagenpå och drev dem höja produktivite-attbetstiden, Alqvist faktorDetta bakom produktivitetstillväxtenten. undervar enWicksell8 1977.
l920-talet.

Delegationen har låtit utföra särskild studie för belysaatten
frågan arbetstidsförkortningar dag skulle få sådanaiävenom
effekter, och förändringen arbetstiderna under 1970-om av
och 80-talen kan förklara delnågon produktivitetens retar-av
dation.67Anxo a.a.

Diagram 9.2
Arbetstidens utveckling 1963-1989

Timmarvecka

44.
n, .43- r

.........42-
.

41-
40- Handelo..Isâstaurang.. ,,. ., . .39 . . ... .... .., .. ...... ............................. Industri-ss- Såüåâms

försäkr37.
Samtliga36- Bygga, nndustn35 Ott.
förvalta,34- ,

, .

32
1963 1970 1975 1980 1985 1987

KällaAuxo Abetstidenslängdochproddcivitetm, 4expertrappon
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inte denavtaladedenutvecklingendiagram 9.2I visas av
börjansedanbranscherolikafaktiska] arbetstiden inom av

sjönk under 1970-arbetstidernaframgår1960-talet. Där att
arbetstidsför-Orsakernal980-talet.undertalet, ärstegmen

marginalskatterstigandeför delochkortningar grupperen --
sjönkperiodendenUnderförsta perioden.under den senare

stagnerade ochreallönernasamtidigt imarginalskatterna, som
arbetsinsat-drivkrafter ökaföll; kan haflera fall detta givit att

serna.
förändringarhuvudslutsatsUndersökningens är att av ar-

produktivitetsstagna-svenskaförklara denkanbetstiden inte
skäl.finnsl970-talet. tvåunder Dettionen

arbetstidsförkort-effekternaproduktivitetshöjandeDe av en0
utgångsläget. Närlängdarbetstidensberoende ining är av

produktivitets-defrån högsker nivå,förkortningen ären
rationaliseringartrötthet,minskadeffekternahöjande av

blir dessareduceras,eftersom arbetstidernaAlltstora.mm,
mindre.effekter produktivitetenpotentiella på

såsom undervis-tjänstesektornväxandedendelarInom0 av
redanrationaliseringsmöjligheternasjukvård]och ärning

branschsammansätt-förändradebegränsade.från Denbörjan
produktivitetspotentialenytterligaredärmedminskarningen

arbetstidsförkortningar.av

arbetstidsförkortningeffekternaslutsatsStudiens är att enav
meningsfulltdesmå, intesåproduktiviteten attärpå numera

arbetstid negativakortadfall kanI t.o.mvissagår mäta.att
inskol-förkostnadernaeftersomproduktiviteten,effekter på

arbetstiden måste idelallt tasoch störrestigerning aven
underarbetstidernainformation. Förändringarföranspråk avs exempelEtt är

produkti-förklaradärför ikansjukvården. Kortare 80-talen mönstretl970-och inte
innebärarbetstider vitetsutvecklingen.delstörreatt aven

tiden måste avsättas
för information om

hälso-patienternas
9.8.2 Frånvaronjournaler,tillstånd,

arbetslagdå ettetc,
observe-viktigtdetlängdarbetstidensoch går attgår diskussionen ärnästa Iav om

Sepå. Anxo fak-och dena.a. årsarbetstidenavtaladedenmellanskillnadenra
tillverkningsindu-förbelysesländerDifferensen någratiska. i

harländerna såframgårtabell 9.10 ingetAv1990. attstrin av
faktisktdenochkontrakterademellan den ut-differensstor

Sverigeberor påDettaårsarbetstiden Sverige. attnyttjade som
andraomfattning järn-högre ibetydligtfrånvaro änhar aven

arbetarefrånvaron iredovisas9.3diagramförbara länder. I per
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9.10Tabell
Avtalade och faktiskt arbetade timmar arbetare i verkstadsindustrinper
1990

Faktiskt
arbetade

Årsarbetstid ÖvertidFrånvaro timmar
Island 8001 200 416 2016
Storbritannien 1778 114 180 1844
Italien 1 756 118 79 1 717
Norge 7251 188 113 6501
Danmark 1679 113 69 6351
Frankrike 12317481 6251n.a. ca
Finland 1716 173 65 6081
Holland 1744 192 32 5841
Västtyskland 6231 152 67 5381
Sverige 1808 396 60 1472

Årsarbetstidenbaserad antaletarbetsdagarpå exkl ochhelgdagarochberäknadsemester
för normalarbetstid.
2Endastsjukfrånvaro.
Källa bearbetningWEM, VF

verkstadsindustrin 1990. Den uppdelad kategorier,påär två
sjukfrånvaro och frånvaro. denIövrig svenska Verkstadsindu-

frånvarodagarantaletstrin arbetare dagar49,5 1990.var per
Frånvaron dubbelt så det landnästan medistorvar nästsom

Diagram 9.3
Frånvaro arbetare i verkstadsindustrin 1990per

Antal dagar
60

50

f
40

30

20

10

Sverige Väst Holland FinlandDanmarkNorge Stor-italien islandtyskland britannien
KällaVerkstadsföxeningen.
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frånva-TysklandInämligen Norge.frånvaro, västrahögst var
konkurrentländerflera viktigaoch20 i vartimmarcaron

fördock principernabörlägre. Det attfrånvaron noteras,ännu
länder.olikamellanskiljer åtfrånvaron sigredovisning av

konjunkturbero-starktövertid,förebl.a.siffrorna,Vidare är
ende.

sjukfrånva-gällerbåde vadomvärldenfrånskiljerSverige sig
mycketdebl.a.beror påfrånvaro. Detoch senareannanro

bl.ahandlarDetSverige.ledighetslagarnaomfattande i om

barnför vårdledighet av-
närståendevårdförledighet- för invand-svenskundervisninggrundläggandeförledighet-

rare
för utbildningledighet-

föreningsuppdragförledighet vissa-
uppdrag.fackligaförledighet-

sjukfrånvaro. Omfrånvaron bestårsvenskadenHälften avav
ligger Sverigeländermellansjukfrånvaronjämförenbartman
likablirtill deskillnaden inteövriga storhögst, somäven om

Verkstadsindu-svensk arbetarefrånvaron. En itotalaför den
sjukdom. Ifrån arbetetdagarborta 27genomsnittistrin pgaär
antalet da-sjukfrånvarohögstharNederländerna ärnästsom

sjuk-lägstadensammanställningdennaIsland22. ivisargar
frånva-svenskahögaDendagar år.med endast 9frånvaron per

klartvekaninnebäranmärkningsvärd. Den utan enärron
före-ökareftersom denföretagsvenskaförkonkurrensnackdel

direktaföretagetsminskarSjukfrånvaronkostnader.tagens
lönekostnadernaindirektade t.ex.lönekostnader, sommen
för administration,kostnader intern-sjukförsäkringsavgiften,

Även produk-ofta oförändrade.arbetslokaleroch ärservice
fler fel kräverblirfrånvaro. Detvidtionskostnaden stiger som

för klaraanvändasövertidoch måstetillrättaläggande att upp-
frånvaromed högföretag tvingasproduktionsmål. Mångasatta

kostnaderna.höjeröveranställningartill somLiukkonen,Se
delegationenföretagfrånva- världens bästaVad kostar studiedenI somav1989.SAFron, lågamycketdrag dengenomgåendegenomföralåtit är ett

ochmedMotorola Ericssonjämförsfrånvaron. studieI70 världen. enBäst i
faktiskarbetstidnominellsåvällärakanVad konstaterakan dåvi att somav manfö-ledandevärldens utvecklingsingenjör påväsentligt. Enhögstskiljerutförd tid sigretag, expertrap- arbetstid år sinlängre änha 25Motorola kan procent perproduk-till6port

1,5Motorola ligger påtivitetsdelega- påFrånvaronkollega Ericsson.på ca
tionen. föroch lproduktionen tjänste-för personal procentiprocent

frånvaroeftersomuppskattadsiffranDen är nor-män. senare
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Diagram 9.4
Utvecklingen sjukfrånvaron 1971-89av

26
Sjuktal24

äFallsjuktal22
20

18
16
14

12
10

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

NledAnm sjuktal antaletunder sjukpenningdagaråret försäkrad.Nkdfallsjuktalmenas ersatta permtalet sjukpenningdagaijför under avslutadesjukfallåret försäkrad.ersattamenas per
KällaBjörklund fårsplqaenningNém E1enpiriskanalys sjukñånvaronsbestämningsfalcorer,av
expertrappcxt

malt förinte Påtjänstemän. Ericsson liggernoteras tjänste-
frånvaro 3på ochmännens de kollektivanställdasprocent på

20 förklaringarnaEn till Motorolas låga frånvaroprocent. av är
bonusdelen för produktionspersonalatt starkt beroendeär av

närvaron.
från refereradeEtt exempel den studien gäller SKF.annat

anläggningar företagetTvå jämförts,har Sverigei i och ien en
Frankrike. Frånvaron vid den svenska anläggningen 1989var
30 och franskavid den endast 7 Vid denprocent procent.

anläggningensvenska har trenden uppåtgående undervarit
fallitmedan den franskanågra år, vid den anläggningen.

Statistik sjukfrånvaron Sverige har brottatsöver visar att
med detta problem under följdlång diagramIår. 9.4en av
redovisas sjukfrånvaron sedan början Siffrorna1970-talet.av

det totala antalet sjukpenningdagarvisar att ersatta succes-
från dagar20 tillsivt dagarstigit 25 år.närmareca per

Vad ligger då bakom den höga sjukfrånvaronsvenska Pro-
duktivitetsdelegationen har genomfört undersökning för atten
analysera sjukfrånvarons bestämningsfaktorer. Studien syftar

till klarlägga vadinte orsaken till förhållandeden,att är isom
till omvärlden, höga sjukfrånvaron.svenska fråge-viktigEn
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individspecifikafrånvaron berorställetställning påiär om
resultatföretagsspecifika förhållanden. Undersökningenseller

sammanfattas följande.enligtkan

sjukfrånvaron. harpåverkar KvinnoregenskaperPersonliga0
dagarsjukfall [mer 6fler långabetydligt män.änän

sjukfrån-förbetydelsedockharArbetsförhållandena större0
Enformigt ochegenskaperna.personliga smutsigtdeänvaron

effekt antalet sjukdagar.Skiftarbete har påarbete storsamt
företagetsmellanundersökningdennasamband hittasInget i0

sjukfrånvaron.storlek ocharbetsställetseller72 studierAndra
dock Sjukfrånvaronpå mycketvisar varierarBranschvariationernaett är stora.O

samband. SAFzsI dagar.ochmellan 505tidsanvändnings-
mellan olikaskillnaderfinnssjukfallenkortadeFör ingaharstatistik små- 0

företagen lägre påtagligsjukfallenlångahar deDäremotlönegrupper. en
frånvaro än större låglöneprofil.företag och yngre

hög-medarbetare
frånvaro äld- förklarar högadenfaktorerän samverkandefleraDetre är som

re. undersökningpekar påBjörklundsjukfrånvaron.svenska i sin
påverkasSjukfrånvaronbetydelse.arbetsmiljöfaktorernas
perioderekonomiska läget. Iallmännadetemellertid också av

sjukfrånvaron och Mönst-fallerarbetslöshetmed hög tvärtom.

Diagram 9.5
arbetslöshet 1971-90Sjuktal och

ArbetslöshetSjukpenningdagar
iförsäkrad procentper

26

25

24

23

22

21

20

19

8781 83 8571 73 75 77 79
Riksförsälringsverket.Källa
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tydligt under de decennierna, diagramtvå 9.5.ärret senaste se
utformningRegelsystemets har betydelse för sjukfrånvaron

bl.a. kompensationsnivån frånvaronspåverkarattgenom om-
fattning. Sänkningen 1991ersättningsnivån iav mars samman-
föll med markerad nedgång sjukfrånvaron. dennaOmien
observation längre förperspektiv dockstår sig i ett är ännu
tidigt att veta.

det underlag haftAv delegationen tillgång till kansom man
dra slutsatsen sjukfrånvaron trendmässigt har bidragit tillatt

minska produktionen anställd. Delvis också produktio-att per
alls mycket densåtimma, påståttsinte inen per men som

allmänna debatten. redovisadeDet materialet pekar också på
finnsdet möjligheter till sänkning den svenska sjuk-att en av

frånvaron och åtgärder detta område kan viktigtpåatt ettge
bidrag till höja produktiviteten. nödvändigtDetatt är att
också omfattandeanalysera den frånvaro berornärmare som

andra orsaker sjukdom. den delenpå I avviker Sverigeän
frånbetydligt konkurrentländerna sjukfrån-vad gälleränmer

Enligt finnsdelegationens det anledningmening attvaron. se
ledighetslagstiftningen ifrån produktivitetssynpunkt. De-över

legationen återkommer till konkreta förslag kapitel 15.vissa i

Arbetsrätten

Under de decennierna omfattande lagstift-hartvå senaste ett
ningsarbete arbetsrättens område.på Det mångaägt rörrum av
de områden behandlats detta kapitel. Lagstiftningen harisom

betydelsefull för förbättra de anställdasvarit situation iatt
arbetslivet och öka inflytande.och Samtidigt har detinsyn i
företagen funnits för lagstiftningenibland orsakar in-attoro
flexibilitet hämmat den ekonomiska utvecklingen. Det ärsom

uppfattningdelegationens lagstiftningdenna behöveratt nu
utvärderas. tillfredsställelseDelegationen med på attser rege-

förtillsatt utredning den arbetsrättsli-ringen överattnu en se
lagstiftningen [Dir 199176.ga

bakgrund föremål förMot arbetsrätten speciellärattav en
utredning delegationen samlad analys arbetsrätts-ingengör av
lagstiftningens effekter produktivitetstillväxten. Delegatio-på

berör dock delar arbetsrätten olika dettavissa i avsnitt inen av
betänkande. hel del indikationer tyder delarEn på att av
arbetsrättslagstiftningen haft effekterkan ha pånegativa pro-
duktivitetsutvecklingen. därför helt nödvändigtDet är att en
utvärdering effekterarbetsrätten beaktar de lagstiftningenav
har produktiviteten enskilda företag och samhällsekono-på i
min i stort.
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produktivitet-ochArbetslöshet9.9
produk-bestämmervadhandlathittills harAnalysen somom

arbetskraftens kvalitet,dvs hurmikroplanet;påtiviteten ar-
denfunktionssätt och påbetsmarknadens organisationen en-

Produktivitetenproduktiviteten.påverkararbetsplatsenskilda
makropla-faktorer verkarockså påemellertidpåverkas somav

samhällsekonomin. Detför helaaggregerad nivådvs pånet,
och kapacitetsut-arbetslöshetenframför allthandlar då om

ofta starka utslagcykliska inyttjandet. Dess svängningar ger
frånvaron.förbetydelsefår ocksåproduktiviteten. Den

påverkanArbetslöshetens på9.9.1

produktiviteten
arbetslöshetmellansambandethypoteserfinns olikaDet om

arbets-Närsambandetproduktivitet. En positivt.och ärär att
produktivi-skullelågkonjunkturen,underlösheten ävenstiger

långsammareblirproduktivitetstillväxtenmedanväxa,teten
liggatänkasfaktorer kanFleraarbetsmarknadsläge.vid ett gott

dettabakom mönster

försvagas. Vidarbetslöshet kan arbetsmotivationenVid lågO
alternativaoch god tillgångför avskedandenrisk påliten
mindre.förväntaskan arbetstagarnaarbeten siganstränga

arbetsmarknadöverhettadarbetsmotivationBristande påO en
minskarkorttidsfrånvaro. Därmedleda till ökadkan inte

eventuellt ocksåanställd,bara produktionen utan pro-per
verksamhetsplane-nämligenarbetstimme,duktionen omper

produktionen.försvåras och uppstårstörningar iringen
sammansättningseffektockså pådetta kommerTill ar-0 en

får medmänniskorbetskraften. låg arbetslöshettider medI
arbetslöshetarbete, medan högmarginalproduktivitetlåg in-

lågproduktiva.nebör utslagning av
arbetslöshet kan med-med lågarbetsmarknadöverhettadEnO

personalpla-arbetsmarknadenrörlighetföra hög påså atten
försvåras.kompetensuppbyggnadochnering

för den hypote-finns emellertid ocksåDet argument motsatta
hög produktivitetlåg arbetslöshet gerdvs attsen,

framhållsFramför kontraktsteoretisk litteraturallt i att0 an-
arbetstagarnaställningstrygghet maximera sinmotiverar att

andra löntagarebidra till upplärningenarbetsinsats, samtav
förändringar.arbetsorganisatoriska och tekniskaacceptera
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Hög rörlighet kan stimulera kunskapsöverföringen mellanO
företag, med ökad produktivitet följd.som

arbetslöshetLåg dvs knapphet arbetskraftpå kan0 också- -
höja reallönerna och företagensöka benägenhet ersättaatt
arbetskraft med realkapital, vilket höjer arbetsproduktivite-

längre sikt.påten

effekter effektermotverkande arbetslöshetensDessa pågör att
produktiviteten analysera med enkel ekonometri.svåraär att
Bilden kompliceras också kallas labourvad hoarding,av som

arbetskraftdvs hålls företagkvar kapacitetsutnyttjan-i näratt
det företagen arbetskraft försjunker. behåller ställetOm i att

falleravskeda, arbetsproduktiviteten kraftigt, eftersom den
produktionen fortsattstagnerande slås arbetsstyr-påut storen

ka.

9.9.2 Arbetslöshetens betydelse enligt
olika ansatser

Allt detta olika analysmodeller och kommergör att ansatser att
olika resultat. Delegationen har låtit genomföra antalettge

studier olika granskar arbetslöshetens betydelse förpå sättsom
Sverige.stagnationen i

enkel ekonometriskEn korrelation sambandpositivtettger
mellan arbetslöshet och produktivitet industrin, medinom ett

fördröjning. effekter arbetslöshetårs De driver7 Erixon Produk- av som upp
tivitetsnedgången i produktiviteten således industrinåtminstone inomsynes - -svensk industri. starkare dem hämmar den. har ocksåHypotesenänvara somhypoteser,Fem ar- efter hänsyn till kapacitetsutnyttjande ochbetspapper för tagitstestats attpro-
duktivitetsdelega- labour hoarding. Sambandet signifikant då.ävenvar1990.tionen, Denna metod dock, grund depå problemär redovi-av som

helt tillfredsställande.inte fördelDetsats ärovan, en om
analysen sker förinom sammanhållen därteori,ramen en
tydliga hypoteser kausalitet kan Det dåvisartestas. sigom att
resultaten delvis blir olika, beroende modellspecifikation,på
produktivitetsmått och graden för konjunk-rensningav
tursvängningarna.

deI utredningar delegationen låtit hävdasgöra,en av attsom
vändningen industrisysselsättningenuppåt underi 1980-talet

faktoravgörande bakom denär utveck-uppmätta,en svagare
lingen arbetsproduktiviteten. Under 1960- och 70-talenav
minskade antalet arbetade påtagligt industrin.timmar Underi
1980-talet bröts trenden, och under andra hälften decennietav
ökade stället antalet arbetadei med 1,2timmar år.procent per
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med 3sysselsättningenDet omsvängning nästanär pro-aven
jämfört med 1970-talet, vilketcentenheter år interna-är enper

förändring.starktionellt unikt När investeringarna intesett
följden kapitalintensitetenblevtakt,vände i attsammaupp

förfogande.fick kapital tillföll. anställd alltså mindreVarje sitt
negativt.påverkade arbetsproduktivitetenDetta7 BentzelRagnar

delvisanvänderEnligt utredning,Produktivitetens samma an-somannanen
underutveckling för bidra-industrisysselsättning detnedskurenstår störstasats,1970- och SO-talen, flerautveckling länder Euro-till arbetsproduktivitetens iigetpublicerad i expert-

pa. helaskulle, enligt denna undersökning,StorbritannienIka-I nästarapport
pitel, kapital- hänförlig minskad sysselsätt-tillom produktivitetsuppgången varabildningen, gesen produktivitetsök-därandra ytterligheten Japan,Denning. äringående analysmer

förklara minskad syssel-del medtill någon gårkapitalintensite- inteningen attav
förbetydelsetens ungefär hälftenförResultatet Sverigesättning. är att pro-avproduktiviteten. förklarasoch 80-talenunder 1970-duktivitetsstegringen avbör understry-Det

sysselsättningsförändringar. uppskattningarnakvantitativaDekas, Bentzelsatt un-
dersökning bygger den låga arbetslöshetenstyrker bildenosäkra, iär attavmennationalräken-på arbetsproduk-långsammare tillväxtbidragit tillSverige avenSkulleskaperna. in-
dustristatistiken, tivititeten.
med dess registrera- studie delegationen låtit användsI göra,annanen som ende långsammare sys- komplicerad modell, både arbetsproduktivi-studerarmer somselsättningsökning,

totalfaktorproduktivitet.76och blir bilden delvisDåha stället,i tetanvänts en an-
blir resultatetinte använda modellen komponentuppdelningDen görnan. en avlika tydligt. effekterna kapacitets-TFP i variationer imätertermen som av75 HasslerJohn utnyttjande, den kostnadsbesparingmätertermen som somArbetsproduktivi-

kan och denuppnås prisanpassning mäterför termkänslighet genom en somtetens
volymfluktuationer tekniska utvecklingen. med modellenPoängen är att rensafaktorprisför-och från icke-jämviktseffekter förutvecklingen kortsiktiga att ren-ändringar stu-en- odla underliggande utvecklingen produktiviteten.denochdie svenskt avav
utländskt närings- hållaresultat det viktigtUtredningens visar iär säratt att

Handelshög-liv, förlopp.långsiktiga kortsiktigakort- och De variationerna avskolan 1991.
förklaras kapacitetsutnyttjan-hög gradTFP variationer ii av76Walfridsson och bestämsdet, medan den långsiktiga utvecklingen investe-avPro-Hjalmarsson

och kapacitetsutbyggnad. slutsatsenDen intressantaringarduktivitetsutveck- är
svensklingen inom slutet 1980-talet kortsiktigtstagnationen är ettatt mot avindustri 1964- konjunkturfenomen, kapacitets-beror på svängningar isom1989 i expertrap-

den underliggande TFP-utvecklingenutnyttjandet, medanport
förgäller arbetsproduktiviteten;tycks sjunka. Detinte samma

den kapi-långsiktiga utveckling domineras heltdess nästan av
tekniska utvecklingen, medan de kortsiktigatalbundna varia-

77 dis-En närmare kapacitetsutnytt-hög gradi svängningartionerna styrs av avmodel-kussion av jandet.vadlens resultat av-
kapitalbildningser

utveck-och teknisk
ling redovisas i nästa
kapitel.
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svenska utvecklingen9.9.3 Den

för-och labour hoarding bidrar tillKapacitetsutnyttjande att
faktiska produktivitetsutveck-klara del det imönstretaven

lingen under och 80-talen. kapitel konstaterades,1970- 6I att
frånden svenska utvecklingen avvikit omvärldensnegativt

framför allt under perioder; vid 1970-talettvå mitten samtav
fallen redovisadeunder slutet 1980-talet. båda kan härIav

faktorer bidra till belysa orsakerna till detta.att
Vid 1970-talet gick djup ekono-Sverigemitten av genom en

efterfråganmisk kris. Resultatet blev den samladeatt som
föll,svensktriktades näringsliv kapacitetsutnytt-varpåmot

jandet minskade. problem tilläts slåDessa inte i öppenatt ut
flesta ekonomiskaarbetslöshet, de andra länder. Denisom

efterpolitiken inriktades stället under oljekrisenåren påi att
överbrygga nedgången konjunkturupp-påi väntan nästa

form förIndustristöd [bla stöd till produktion lagergång. i av
efterhöll produktionen. kapacitetsutnyttjandetNäruppe

föll, arbetskraft företagen,hand hölls inledningsvisändå kvar i
till del beroende de trygghetslagarna.påviss nya

fasta produk-de kostnaderna slogs den minskadeNär påut

Diagram 9.6
Kapacitetsutnyttjande arbetsproduktivitet i Sverige 1971-89och

ProcentProcent
kapacitetsutnytijandeproduktivitetsförändring

l Ool O Kapacitetsutnyttjande
f4z --------8 -80

606 -

4 40-

Produktion
tumme2 20per .

0 0V

20-2
75 7977 8973 81 8771 83 85

KällaLO-elonomen Hågult.Heja LO1991.
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9.11Tabell
sjukfrånvaro 198990Personalomsättning och Volvoinom personvagnar

Procent antalet anställdaav

sjukfrånvaro personalomsättning
20Torslanda 17 18-

12-13 13-15Kalmar
12-13 13-15Uddevalla

Gent 6 3- 4

Källa VolvoMetall.

Överbryggningspo-föll den produktiviteten.tionen, uppmätta
förstärktelitikens labour hoarding därmed detSverigei

fallstarka produktiviteten drabade hela västvärlden.i som
Även långsamma tillväxten halvanden under andra 1980-av

talet tycks hänga med utvecklingen arbetsmarkna-påsamman
föllden. svenska arbetslösheten då ned l 12Den öppna mot

jämföra förmed viktigaste kon-7-9 deprocent, att procent
framgårKapacitetsutnyttjandetkurrentländerna. steg, som av

diagram till vilket9.6, 90 någonnärmare änprocent, mervar
tidigare under och 80-talen. orsakade1970- Detta svåragång

arbetsmarknaden. Flaskhalsar arbets-problem och bristpå på
kraft dubbelt högdrev lönekostnadsstegringarna till såupp en

konkurrentländerna. Samtidigt uppstod desorgani-nivå isom
sationsfenomen form frånvarohög och personalom-i storav

arbetsmarknaden.påsättning
förvärvsfrekvensen hög och arbetslösheten låg, blirNär är

arbetskraft, både väl utbildad ochdet svårt i äratt tag som
motiverad. har stark ställning arbetsmarknaden kanDe påsom

från mindre attraktiva jobb. realite-söka bort betyderDetsig i
förblir industrin meddet den snabbastesvårareattten pro-

duktivitetsökningen behålla personal. Personalomsättning-att
förkortas.genomsnittliga anställningstidenökar och denen

korttidsfrånvaron. SkillnadernaSamtidigt ökar mellan svenska
och utländska anläggningar dessa avseenden blev underi sena-

1980-talet mycket tabelldelen 9.11.stora,re av se
för personalomsättningenden ökadeKostnaderna svåraär

förolika olika personalkate-uppskatta. De givetvisär storaatt
räkneexempel kan likväl illustrera storleksordning-Ettgorier.

för rekrytera och utbildakostnadenAntag attatt en nyan-en.
månaders lön. personalomsättningenställd Ommotsvarar tre

[som industrin undermed den gjorde10stiger inomprocent
kostnadsök-hälften l980-talet] dettaandra motsvarar enav

för företagen, motsvarande3 någonpå in-ning procent utan
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täktsökning. slår produktivitetenExakt hur detta svårtpå är730,10 311gånger
0,03. effektenklarttorde dockuppskatta. Det negativ.ca ärattatt vara

viktighoardingSammanfattningsvis tycks labour vara en
1970-talet,vidproduktivitetsdoppetfaktor bakom mitten av

1980-talet hängervid slutetmedan stagnationen sammanav
nedgångar kanarbetsmarknad. Båda dessaöverhettadmed en

kapitelIkortsiktigabetraktasdock svängningar. görsnästasom
produktivitetstillväx-försök delasystematiskt attett uppmer

långsiktiga komponenter.ochfluktuationer kortsiktigaitens

Slutsatser9.10

arbetskraft kvalitet haroch dessAnvändningen storenav
fak-olikamängdför produktivitetsutvecklingen.betydelse En

förvaltas.för humankapitaletroll hurspelartorer
efter-mycket hög underharSysselsättningen Sverige variti

medförtför har bl.a.förbåde och kvinnor. Detkrigstiden, män
fotfäste arbetsmarknaden.fåtthandikappade påatt grupper av

betydelse samtidigtsocial och mänsligharDetta varit storav
marginalproduktivitetlägremeddet inneburit att gruppersom

betydelsefullt dettaarbetsmarknaden. Hurkommit varitpåin
möjligtproduktivitetsutvecklingen harför inte varit utvär-att

dera.
avgörandearbetskraftens utbildninglång sikt spelarPå en
jämförelseharför produktivitetsutvecklingen. Sverigeroll i

utbildad arbets-konkurrentländer mindreflera viktigamed en
världens dyraste.kraft. svenska utbildningssystemetDet är

de decenniernautbildas har höjtsdeKvaliteten på senastesom
välutbil-länder. Antaletandramindre utsträckning ii änmen

efter.halkarindustrin.dade lågt Sverigeiär
föravgörande betydelse arbets-Arbetsmarknaden har atten

arbetsmarknaden mycketkraften används. svenskaDen är
jämförelse.flexibel internationell rörlighe-vid Den externaen

arbetskraftensochbetydelse minskar dock vikt medii atttens
företagsinterna arbetsmarkna-allt derörlighet påägermer rum

derna.
förroll hurspelarUtformningen belöningssystemet storav

Prestationsrelaterade löner ökarproduktiva insatser görs.som
materiellaendast dendockproduktiviteten. Det inte ersätt-är

arbetsglädjeochbetydelse.har Motivation påver-ningen som
arbetssituationen.inflytande och kontrollkas också överav

fördärför betydelseutformning harArbetsorganisationens stor
har börjatSvensk arbetsorganisationproduktivitetstillväxten.
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skyndas pådennaangelägetförändras. Det attär processatt
sektorn.offentligadennäringslivetsåväl ii som

arbetskraftensmotverkathar successivtskattesystemet
kilslå inproduktivadrivkrafter till insatser att engenom

arbe-Marginalskatten påefter skatt.före ochmellan ersättning
effekterbetydelsefulla påböroch detsänktsdockharte

produktiviteten.
användningenförhaft betydelseharLönebildningen ar-av

funge-harförhandlingssystemet intesvenskabetskraften. Det
kostnadskri-återkommandetillletttillfredsställande utanrat

kapacitetsutnyttjandet.minskatochjobbhar slagitDet utser.
förmåttdettyder på inteteckenocksåfinns attDet som

nödvändigarelativlönernade äråstadkomma ijusteringar som
arbetskraften.användandeeffektivtochflexibeltför avett

arbetskraf-användningenpåverkarfaktorEn avsomannan
jämfört medhög Sverigeifrånvaron. Den är extremtärten

frånva-sjukfrånvarosåvälgällerländer. Detandra annansom
för sjuk-rollväsentligspelarArbetsmiljöförhållanden enro.

regelsyste-förocksåtalarMycketomfattning. attfrånvarons
betydelse.avgörandeutformning har enmens

11-11298



KAPITEL

Kapitalbild-
ningen
l detta kapitel analyseras kapitalbildningens betydelse för produk-
tivitetsutvecklingen i Sverige. Stor vikt läggs vid investeringarnas
och kapitalintensitetens påverkan på produktiviteten. l samband
därmed diskuteras takten i den tekniska utvecklingen och den
sociala organisationens betydelse för investeringaratt skall med-
föra ökad produktivitet. En uppdelning långsiktigakort- ochav
faktorers relativa betydelse lnfrastrukturensgörs. effekter berörs.
Kapitlet behandlar också utvecklingen kapitalets produk-av egen
tivitet lagerhållning,vad gäller driftstider hushållningoch med
fastighetskapital. Skattesystemets betydelse för kapitalbildningen
diskuteras.

Drivkrafter10.1 för produktivitet
Produktiviteten produktionsfaktorernas kvalitet ochavgörs av

effektivthur de kapitaletFör gäller dessutnyttjas. kvalitetatt
bl.a hänger med kapitalstockens ålder. snabbareJusamman

förnyas,kapitalet desto modernare och produktiv blirmer
kapitalstocken. Viktigt för förnyelsetakt och användning av
kapitalstocken relativainvesteringarnas avkastningär samt om
relativpriserna mellan kapital och arbete det lönsamtgör att

arbete med kapital. För kapitalets produktivaersätta att poten-
tial skall kunna krävs också fun-utnyttjas, investeringarnaatt

ihop med arbetsorganisationen och den sociala struktu-gerar
ren.

Kapitalets bidrag till produktivitetsutvecklingen beror inte
enbart kapitalstockenspå ålder och tekniska ocksånivå, utan

effektivthur denpå existerande kapitalstocken Detutnyttjas.
gäller till dyrbara anläggningarinte står outnyttjade,att attse

lite möjligtså produkter och liggeratt insatsvarorsom av
vilande lager, byggnader och lokaleri påatt utnyttjas rätt sätt,
etc.

drivkrafterDe här skall analyseras således de fårärsom som
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kapitalgammaltoch samtföretag utrangerainvestera nyttatt
avkastninghögdekapital såsåolika attutnyttja gertyper av

ochnäringslivetframför alltEftersom det inommöjligt. ärsom
analyse-ochmaskininvesteringarindustrin ägtfrämst rumsom

utblic-behandlas. Vissafrämstsektorerdessablir det somrats,
fastighetskapi-ochinfrastrukturdockskallkar motgöras även

tal.

produkti-och10.2 Investeringarna
viteten

kapitalintensite-sysselsättning,vidhöjer, givenInvesteringar
demliggerDessutom iarbetsproduktiviteten.därmedochten

ökar TFP.vilketutveckling,teknisken
kvantifieradet investe-metodproblem svårtradEn attgör

oftafinnsDels svå-aspekter.bådadessabetydelse iringarnas
kapitalstockan detDelsoch ärrigheter mätaatt aggregerafinnsDet inom

ef-gällervadbetydelsenationalekonomiskt formalisera investeringarnassvårt att
vältänkande ingen- påverkan pådennasochutvecklingentekniskafekterna påförbryllande,såting metoderdärför olikakommerdettaIproduktiviteten. avsnittochdimmigtså

fångaförekono- användas investeringarnasoklart, statistikkällorså och attattav
tider- kom-Särskild viktgenommerna produktivitetsutvecklingen.förbetydelseuppfat-olikartatna fram dekommitresultat idevidläggasdock att somnyaformuleratoch mertat

utföra.kapi- låtitbegreppet delegationenstudiersom
LundbergEriktal

ochProduktivitet
SNSräntabilitet,

80.sid För1961, tidigareunderen lO.2.l Investeringarnaredovisningkort av
periodermätproblem,några

kapitelse
mätmetod, på investe-pekar,studierempiriska attAlla oavsett

för produktivitetsut-betydelsehafthistoriskt har storringarna
Produktivitetensländer.andrasåvälSverige ivecklingen, i som

industrialiseringenmedvästvärlden hängeriuppsving samman
bl.akarakteriseradesl800-talet. Denna attvid mitten avav
finns såle-Historisktsnabbt.börjaderealkapitalstocken växa

tillväxtkapitalstockens åsamband mellandes enanäraett
andra.denutveckling åproduktivitetensochsidan

industriella le-världens1800-taletunderStorbritannien var
hade densekletfram till slutetlandockså detochdare, avsom

sekelskiftetföreStraxkapitalstocken capita. passe-största per
kapitalstockgällervad capita,USAStorbritannienrades perav

År 1950gäller BNPvadockså capita.ungefär samtidigtoch per
dubbeltblivit såkapitalstockenamerikanska stordenhade

USAproduktivitetsnivånsamtidigt ibrittiskaden somsom -
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Diagram 10.1
Utvecklingen kapitalstock brutto, exklusiveav bostäder, BNP
och arbetade timmar capita 1880-1977per
Logaritmisk skala, index 1880 100

1800 Japan j1600 Brunokapiialstock- -I BNPg
Arbetadetimmar- - -

50 501880 1913 1950 1977 1880 1913 1950 1977
KällaMaddisonPhasesofCapitalistDevelopmentOxfordUniversityPress1982.

under mellantiden fortsatt dra ifrån den Storbritannien.att i
Under efterkrigstiden har emellertid såväl kapitalstock som
produktivitet snabbare Tyskland ochväxt i Japan USA.iän

Diagram 10.1 de relativa tillväxttakternavisar för de nämn-
da länderna sedan 1880. framgårDär antalet arbetadeatt
timmar sjunkit alla länder,capita medani kapitalstockper
exklusive bostadskapital och produktion capita stigit iper
olika takt. Det starka sambandet mellan kapitalstockens till-

och tillväxten produktionväxt respektiva landcapita iav per
framgår tydligt.2 I omfattande studiez, förKravis och Lipsey 50 nationer,en mer

Is the US tvärsnittsdatavisas i korrelationena mellan kapitalstock ochattSpendthrift Na- BNP stark, skillnadercapita så kapitalstockär förkla-iper attti0n, NBER Wor-
rar 95 skillnadernaking mellanBNPPaper N0 procent i2240, Samva-nationer.av

1987. mellan kapitalstockriationen och materiellt välstånd, mätt
BNP med andracapita, ord klar.ärsom per

Också Sverige medförde industrialiseringeni starktett upp-
kapitalbildningen.sving i Investeringarnas andel ökadeBNPav

under hela den hundraårsperiod fram till 1960-talet, då den
svenska produktivitetstillväxten kulminerade. Investerings-
kvoten bruttoinvesteringar andel BNP änsom tre-av mer
dubblades från till8 26 mellan 1860 och 1965.procent- -
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undergick snabbareÖkningen långsam,relativtförst menvar
Även finnsvärldskriget för Sverigeförstaefter detperiodenkapitel3 l LarsSe i

ochkapitalbildningKapital- mellanLundberg klar samvariationsåledes pro-en
Sverigebildningen i duktivitet.IUl1861-1965, denochfigur 10.1understrykas,dockbörDet att nyss1969.

korrelation,barastudieninternationella visarrefererade
såledeskanresultaten i sigredovisade inte taskausalitet. De

produktivite-för detintäkt investeringarna styrttill äratt som
medhåll;bådasambandet nationåt storSannolikt går enten.

samtidigt nationproduktivitet,får godkapitalstock som en
byggaråd påhar utproduktionsnivå attmed hög satsaatt

ef-betydandeocksånormaltoch uppvisarkapitalstocken, en
förtshardebattomfattandeEnterfrågan på investeringsvaror.

statistiskadetdominerar,effekterdessavilken mensomavom
kapitelentydigtf utgårdettaAnalysenhelt imaterialet inteär4 kortfattadEn

dvshållen, investeringarbådasambandet åtkapitel från går attöversikt i attges
m.flBaumol8 i produktivitetenoch siniproduktivitetenpåverkar positivt att

andProductivity påverkar investeringarna.positivtturLeader-American
ship The Long

PressMITView, förbetydelse10.2.2 Investeringarnasredogö-1989. För en
historis-relse de produktivitetstillväxtenav

sambanden Sve-ka i
Lund-Larsrige, se produktiviteten ipåverkaruttryckt investeringarnaFörenklatberg a.a. ökaddelsmekanismer;modellerna tvåteoretiska viade genom

kapital,ocharbetemellansubstitutionochkapitalintensitet
ligger investeringar-utveckling itekniskadendels somgenom

na.
ekono-effekter. NågrabådadessasvårtDet attär separera

uppskattningar, grovtattskönsmässigahar gjort genommer
tillväxt.arbetsproduktivitetensmedTFP-utvecklingenjämföra

arbetsproduk-modellernaenklastede ärvisadeskapitel 4 iI att
förändringenochtillväxtTFPstillväxt avtivitetens summan av

kananalysförenkladkraftigtIkapitalintensiteten. manen
resultatetutvecklingarbetsproduktivitetensdärför tolka som

vidutvecklingteknisk idelskapitalintensitethöjddels avav
huruppskattasökasedankanmetoderolikaViamening. man

förkroppsligaseffektensistnämndadenandel ge-somstor av
investeringar.nom

studierInternationella
databasberoende pådylika varierarResultaten övningarav

i mellanfaktiska relationendenocksåSjälvfallet harmetod.och
länder.olikatidenoch TFP iarbetsproduktivitet varierat över

Enlångsiktigtsystematiskt mönster.någotsvårtDet är att se
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Tabell 10.1
Arbetsproduktivitet och TFP i olika industriländer, 1880-1979 samt
1950-1979

Land Arbets- TFP TFP i % arbets-av
produktivitet produktivitet
°o

1880- 1979 Tyskland 2,6 1,9 71
Italien 2,6 2,0 78
Japan 3,1 2,6 85
Storbritannien 1 1 79
USA 2,2 1,6 69

Genomsnitt 75
1950 -1979 Canada 2,5 1,3 52

Frankrike 4,5 3,1 69
Tyskland 5,3 3,4 64
Italien 4,8 3,5 73
Japan 6,7 5,5 81
Storbritannien 2,8 1,7 61
USA 2,2 1,2 52

Genomsnitt 65

Källa BaumolProductivity andAmericanLeadershipTheLongView, MIT Press1989

möjlig osäker tolkning investeringarnasärmen att- pro--
duktivitetseffekter kapitalintensitetenvia tenderar minska,att
medan deras effekter den tekniska utvecklingenvia ökat. Eko-
nom-historikern Paul David hävdar TFP it.ex att genomsnitt

förstår mycketså tredjedelartvå arbetsproduktivite-som av
ökning5 USA under 1900-taletsDavid Invention itens

and Accumulation Andra undersökningar andra resultat. William BaumolgerAmericasin Econo- har bredgivit översikt undersökningsresultaten föröverenGrowthmic i
denågra ledande industriländerna.Brunner och Den återges tabellav somMeltzer red In- 10.1. Resultatet 40 arbetsproduktivite-är, att runt procent avternational Orga- tillväxt härrör från ökad kapitalintensitettens och restenNationalnization, -alltså 60Policies arbetsproduktivitetensand Deve- tillväxtuppemot procent av -lopment, North kan hänföras till ökade kapitalinsatser, dvsän tillannat TFP.Holland 1977. Det det landintressant haftär den snabbaste arbets-att som

produktivitetstillväxten under de 100 åren, Japan, ock-Senaste
det landså där kapitalintensiteten förklararär den minsta

andelen, medan TFP-andelen det brukar kallas teknisksom-
utveckling är störst.-

Vi vill påminna definierasTFP alltsåsomatt inteom ärsom
direkt hänförligt till direkta faktorinsatser. Det betyder att
effekter förändringar,organisatoriska ökade kunskaper ochav
förbättrad allokeringseffektivitet också dennaingår i term.
Japans höga TFP-värden innebär helt enkelt där lyc-att man
kats rad dessai avseenden. Samtidigt har den japanskaen av
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medförthabörsnabb, vilket äveninvesteringstakten attvarit
habörliggerutveckling varitinvesteringartekniska iden som

snabb.
kapitalintensitetstegrad genomsnittidockKvar står att

arbetsproduk-tillväxtenförklara 40 itycks procentrunt av
olje-föregickhundraunder de årvästländernaitiviteten som

tillOmproduktivitetsstagnation.1970-taletsochkriserna man
förkroppsligasutvecklingtekniska i inves-denläggerdetta som

förbetydelseharkapitalbildningenframgår storteringar, att
kapital-Tveklöstutveckling.långsiktiga ärproduktivitetens

industrialiseringensedanfaktorenskildadenbildningen som
produktivitetstillväxtenför ibetydelsenhaft den största

västvärlden.

undersökningarSvenska

för belysagenomförtsrad studierharOckså Sverige atti en
Olika under-för produktiviteten.betydelsekapitalbildningens

metod- ochberoenderesultat, pådelvis olikasökningar ger
samstämmighetfinns allmänLikväldataurval. attstor omen

produk-långsiktigadenpåverkanhaft påinvesteringarna stor
produktivitetsutvecklingen.ochtions-

jämförelsekraftigt. konkretEnharKapitalintensiteten stigit
långtarbetstimmekapitalinsatsen ärbakåt visar att nuper

sofistikera-blivitharmaskinernaochtidigare attän merstörre
verktygs-massakokareochindustrin större,de. I är masugnar
hastighetfått högrenumeriskharmaskinerna styrninggenom

och skrivare,fått datorerharKontorenoch precision.större
traktorer, skör-Jordbruken harfaxar och kopieringsapparater.

kvotenKapitalintensitetenladugårdar.ochdetröskor större -
ökatdärigenomharsysselsättningochkapitalmängdmellan -

industrialisering-sedanperiodden gåttdramatiskt under som
svenskadenanställdkapitalfart. Mängden inomtog peren

1975.6ochmellan 1870ökade 38industrin gånger6 SvenskBentzel
produktionsfunk-förstademenadeekonomisk tillväxt LundbergErik i en av

1870-1975 ln-i tillväxtenhälften itionsanalyserna i överatt ar-ämnet, avdustriell utveckling efter andraförsta decennietunder detbetsproduktiviteten1980.IUISverige,i
kapitalintensiteU Efterstigandeföljdvärldskriget7 ka-Lundberg avenvara.a,

försöktpitel utredningarradlång gjorts,harhonom separerasomen
faktorproduktivitet.ochkapitalintensitetarbetsproduktivitet,

utförddessa,sammanfattas resultatentabell 10.2 iI aven av
Åberg l96O-talet.8 kapital-framgår hurDärslutetYngveÅberg is Produk- av

produktivi- från tilloch 1870tillsammansproduktionsvolymtion ochstock steg
1861-Sverigeitet kan underProduktionstillväxtenl960-talet. peri-mitten av1969.1965, IUI

kapital, medanväxandeförklarastill drygt 40oden procent av
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Tabell 10.2
Produktion, kapitalstock, antal sysselsatta teknikfaktorsamt 1870-1964 i hela industrin

Period Procentuell förändring år Procentuellt bidragper ár-av till den
liga produktionstillväxten från

kapi- antal total-pro-
duk- tal- syssel- produk- kapital arbets- teknik-
tions- stock satta tivitet kraft faktor
volym

1870-1913 2,8 3,2 0,5 1,2 48 10 42
1920- 1939 2,5 2,4 0,9 1,0 39 22 39
1946-1964 3,4 2,0 1,0 2.0 25 16 59
1870-1964 3,0 3,0 0,8 1,3 43 14 43

ÅbergKälla Produktion ochproduktivitet Sverigel861-l965,i lUl 1969.

totalfaktorproduktivitetens Åbergtillväxt [av kallad teknik-
faktorn för lika ochsvarat växande andel.stor, Viden en

Åberganalys teknikfaktornnärmare fann dess tillväxtav att
under efterkrigstiden till 55 förklaratsän in-procentmer av
vesteringsbunden [dvs förkroppsligad]s.k teknisk utveckling.
Sammantaget både direkta effekter och indirekta,om via-
TFP, inkluderas skulle kapitalbildningen därigenom ha- svar-

för 70 industriproduktionensat tillväxt.procentca Investe-av
har således haftringarna avgörande betydelse för såväl produk-

produktivitetenstionens tillväxt.som
Även långtidsutredningarna har traditionellt kompo-gjort

nentuppdelningar arbetsproduktiviteten. Vid mittenav av
l970-talet bekräftade LU kapitalbildningens75 betydelse för
produktivitetens snabba tillväxt under 1960-talet för perioden
1960-75 fann ökad kapitalintensitet föratt 40man svarat ca

arbetsproduktivitetens utveckling,procent medan detav man
kallade restfaktorn dvs den tekniska utvecklingen vidi-

° för procentLU mening 6075, sid 205. svarat-

102.3 Investeringarna och stagnationen
Slutsatsen alltså kapitalbildningenär faktorcentralatt varit en
bakom produktivitetens snabba sedanuppgång industrialise-

början, Åtskilligasåvälringens internationellt Sverige.isom
har, denna bakgrund, skärskådat kapitalbildningensmot roll

de undersökt den dämpadenär produktivitetstillväxten under
1970- och 80-talen. Det naturligt frågaär nedgångensigatt om
hängt med investeringsutveckling, vilkensamman en svag
medfört långsammare ökning kapitalintensitet och däm-en av
pad teknisk utveckling. fråganDen har ställts såväl internatio-
nellt Sverige.isom
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metoder redovisatsderäcker dockHär inte ovan.grova som
tidsperiod det nödvändigtkortanalysVid såpass är attenav

faktorer från lång-kortsiktiga cykliskasöka skilja utnoggrant
produktivi-påverkan den observeradeskiljasiktiga, dvs påut

frånkapacitetsutnyttjandetetsutvecklingen variationer iav
underliggande, trendmässigakalla denvad skulle kunnavi

analyserarkrävs ocksåutvecklingen.tekniska Det att man
investeringsbesluten,drivkrafter ligger bakomvilka i syn-som

faktorpriserspelasvilken rollnerhet variationer i re-som av
efterfrågan.spektive

Kapitalintensiteten internationellt

emellertid börja med enkel redovisning kapitalin-Låt oss en av
utveckling. Tabell sammanställ-10.3 OECDstensitetens visar

kapitalintensitet antal västländer under dening iöver ett

10.3Tabell
1960-88OECD-ländernautveckling iKapitalintensitetens

årtillväxtGenomsnittlig per

Land

1979-881973-791960-73
1,22,0 1,1USA
4,96,111,1Japan
4,94,25,9Västtyskland
3,04,04,5Frankrike
2,22,76,0italien
1,63,14,2Storbritannien
2,42,22,3Kanada

Österrike 4,06,42,6
3,34,74,9Belgien
2,84,85,3Danmark
2,95,24,9Finland
2,76,19,8Grekland
4,83,43,0Irland
2,54,05,5Nederländerna
3,63,04,1Norge
4,88,47,8Spanien
2,84,65,1Schweiz
2,43,44,1Sverige
2,32,93,1Australien
4,11,02,3ZeelandNya
2,64,05,5OECD Europa
2,42,94,5OECD totalt

OutlookKälla OECD Economic
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åren. framgår° 30 Där nedgångenVi vill detta produktivi-i senaste att av
sammanhang än tetstillväxten underen 1970- och 80-talen har förenad medvaritgång påminna om tillbakagång vad gäller kapitalbildning och därmed också ut-vad sades ka-isom

vecklingen kapitalintensitet. Tabellenpitel också,5 och 6 denvisarav attom
vanskligheter med svenska kapitalintensiteten, detta dämpatspå vis,mätt unge-internationella järn- fär förtakt andra länder.i samma somförelser olikap.g.a
kapitalstockberäk- Assar Lindbeck uppskattade översikti 1970-taletsöverenoch skildaningar produktivitetsstagnation 20-30 nedgångenatt procent iavmetoder vad gäller

västländerna kunde förklaras med långsammare kapitalacku-sysselsättningssta-
mulation.tistik Så Lindbeckutgår själv för siffrornamm. opålitliga.attvarnar är

OECD vidt.ex pro- Det gäller synnerheti uppskattningen obsolescensens bety-avduktivitetsberäk-
delse, där förändradesju situationen kraftigt sambandfrån i medantalningar
densysselsatta stället utslagningen efteri denstora andra oljekrisen.

för från antal arbe-
tade tabel-Itimmar.

definieraslen alltså
kapitalintensitet

Kapitalstock och kapitalintensitet i Sverigekapitalstocksom per
anställd. Kapital-

Också Sverige hari nedgången produktivitetstillväxtenstockens värde be- gåttav
handolika handpå medstäms isätt i stagnation investeringarna. l970-taleten avolika länder. deFör innebar abrupt Ökningeninvesteringarnaatt stoppades upp.länder harsom blev bara halv vilketår, ungefärprocent intekapitalstockbe- en änper var meregna

räkningar tiondelnational- den tidigare tillväxttakten.en av
räkenskaperna där- Olika beräkna kapitalstockensätt att olikanågot bildergeribland Sverige be-

utvecklingen under 1970- och 80-talen. tabellI 10.4av redovi-räknas kapitalstoc-
fyrakarna tabell från10.3i olika källor.serier Den kallad BH] harsas gjortsenalinjär avskriv-via Bengt förHansson 1987 långtidsutredningårs och baserasavning, antassom vara på antagandet konstant deprecieringstakt de olika delsek-iden alla omisamma

länder. Den andra äldre fråntorerna. SCB,är serie har uppda-en som
Petr Badulescu. Denterats grundas på antagandetLindbeck dep-The av om

Recent Slowdown
of Productivity Tabell 10.4
Growth, Economic Näringslivets kapitalstockstillväxt
Journal, 1983. Årligmars förändring i procent

Period BH SCB SCB RB
gammal ny

1910 1930 3.0-
1030 1950 3,4-
9501 1960 3,7-

1960 1965 6,5-
1965-1970 3,6 4,1 3,3
1970-1975 3,5 4,3 4,6 2,3
1975-1980 2,3 3,3 3,3 2,0
1980-1985 1,7 2,6 2,4 1,9
1985-1990 2,9 3,1 3,0

Källa BentzelProduktivitetensutvecklingunder1970-ochSO-talenExpert-apport3 samtmflAspen Produktivitetsutvecklingen svensktnäringslivinom Expertrapport
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ekono-tidpunkt, då kapitalet längretill intereciering viss ären
redovisadesmisk brukbart. tredje SCBsDen iserie,är nya som

fjärde RB[kallad harkapitel och den Ragnargjorts av
årgångsmodell, behandlarBentzel och baserad påär en som

variabler.förslitning endogenabåde skrotning ochz För somnärmareen
tek-beskrivning olika antaganden de alla takten näringslivetsTrotsav visar iatt

Bentzelsnikerna, se ungefär frånkapitalstockstillväxt halveradessjönkt starkt - -i expertrap-uppsats Årenslutet 1960-talet till början 1980-talet. 1980runtBadulescus av avport
bilaga till densam- tillväxten kapitalstoc-tycks ha inneburit den långsammaste avSCBs ut-samtma, under hela 1900-talet. Under delen 1980-taletken senare avredning i expertrap-

fortfarandehar återhämtning skett; dock taktenviss ärDelegationen enport
för delhar sin under och 60-talens snabba tillväxt.långt 1950- Detre- ger osskommenderat att långsammare kapitalbildningenanledning den varitatt tro attfår uppdragSCB i

faktorviktig bakom produktivitetsstagnationen.löpande beräkna enatt
kapitalstockar i effekter produk-värdera kapitalbildningensFör pårättatt
samband med att dess inverkan såväl kapitalintensitetenkrävstiviteten viaattTFF-statistik tas

den tekniska utvecklingen analyseras.fram. metoderVilka som genom
användsdå då kapitalintensiteteten utvecklats Tabellhar 10.5Hursom vi-

föremålblimåste markant uppbromsning kapitalintensitetens tillväxtsar en avför löpande veten-
från1980-talet. Tabellenunder redovisar olikatvå mått, tvåskaplig debatt och av

utvärdering. utföra;de studier delegationen låtit kapitalstockärett per
enligt kapital-arbetad näringslivet det andraSCB,timma i är

stock arbetad industrin enligt Bentzel. Nivåernatimma i ärper
beroende olika mätmetoder studiernaolika, ochpå på att

omfattar olika material, trenden den bådaiärmen samma
fallit kraftigt.kapitalintensitetens ökningstakt harserierna;

En analys vad ligger bakom denna utveck-närmare av som
ling Bentzels fleraanvänder olika modeller,i Hanuppsats.ges

resultat jämförs. Viktiga slutsatser genomgången är attvars av
skrotningen kapital tycks ligga bakominte stagnationenav av

Tabell 10.5
Kapitalintensitet
Årlig ökningstakt i procent

År KapitalintensitetKapitalintensltet
näringslivet SCB i industrin enligt Bentzeli enligt

19301910 1-
3,01030 -1950
3,61950 1960-

1970 6,71960 -
7,3 3,81970- 1975

2,91975-1980 8,2
1980-1985 2,64,7
1985-1990 3,0 1,4

Slutår° 1989
mflKälla Bentzel Aspen a.a.a.a.
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produktivitet eller kapitalintensitet.sig skrotadeDe kapi-vare
talårgångarnas andel den totala produktionen har för-inteav
ändrats. Förslitningen kapitalet har visserligen gått någotav
snabbare, effektenden ärmen svag.

stället tycks förståelsenI nyckeln till kapitalintensitetensav
effekter produktivitetsstagnationenpå under delensenare av
1980-talet ligga samspelet mellani och syssel-nyinvesteringar

Under 1970-talets del ochsättning. l980-talets börjansenare
investeringstakten låg och industrisysselsättningen sjönk.var

Vid 1980-talet bröts emellertidmitten sysselsättningstren-av
den, enligt nationalräkenskapernas data. Mellan 1985 och

ökade1990 industrisysselsättningen enligt nationalräkenska-
med 1,2 år.procentperna per

Detta underströks förradet kapitlet, utvecklingär, isom en
skiljer frånSverige andra länder. Visserligen ökade samti-som

digt industriinvesteringarna den taktigen inte imen som-
förskulle krävas förse nyanställd med tillräckligtvarjeatt

mycket kapital för snabb produktivitetstillväxt. Nettoeffek-en
blev gradvis avsaktning kapitalintensiteten underten en av

hela den undersökta perioden med effekternegativa på-
arbetsproduktiviteten.3 Det bör under-

strykas, Resultatet tyder sysselsättningpå ochatt svängningarresone- att avenbart gällermanget kapacitetsutnyttjande viktiga förklaringar till arbetsproduk-ärarbetsproduktivite-
tillväxtmönster. stigandeDen industrisysselsättning-tivitetensModellenten. ger

vadinget på blir, Bentzels analys, sålunda delförklaring bakom denisvar en enligger bakomsom svenska tillväxten arbetsproduktiviteten under 1980-svaga avnedgången TFF.av talet.
dock baraDetta analysen. fråga blir varförNästaiär ett steg

företagen valde detta bromsa taktenpå vis i ersättningenatt av
arbete med kapital. hängerDet rimligen föränd-medsamman

drivkrafter, avkastning faktorpriser.och relativaringar Des-av
frågor kommer behandlas 10.3. En mindrei avsnitt,nästaattsa

effektendel dock redan Bentzels årgångsmodell; deniav ges
hänger med sysselsättningens tyngdpunkt underattsamman

och förskjutits1970- 80-talen gradvis arbeta med äldremot att
kapital. följddirektårgångar Detta långsammareärav en av

kapitalbildning. kapitalstockenAtt blivit relativt äldre harsett
haftsåledes också effekterhämmande arbetsproduktivite-på

ten.

faktoreroch långsiktigal0.2.4 Kort-

belysningen kapitalintensitetensDen bety-återgivnaovan av
förståelsendelse viktigt bidrag till produktivitetsut-är ett av
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förstadettillräcklig. FördockDen intevecklingen Sverige. äri
för andradenocharbetsproduktiviteten,enbartdenbehandlar

faktorer.långsiktigaochkortsiktigamellandenskiljer

tekniskochKapacitetsutnyttjande
utveckling

bedömaskansysselsättningenförändringendelEn i vara avav
delegatio-studierdecyklisk karaktär. I tvåkortsiktig, somav
refereradehittillsdelängreutföra,låtit går änett stegmannen

produktivitetsutveck-försökerochundersökningarna rensa
kapacitetsutnyttjandet.effekterfrån svängningar ilingen av

Hjalmarsson,Walfridsson ochstudier,dessaI an-aven av
produktivitetsutvecklingendela iförmetodvänds att uppen

förändringareffekterfångarkomponenter;olika avaven som
ochprisanpassningskomponentkapacitetsutnyttjandet, enen

utveck-tekniskaunderliggandedenspeglarkomponent som
diagram 10.2. Diagrammetlingen. visarredovisasResultatet i4 ochWalfridsson

för komponenterför dessaPro- rest-Hjalmarsson storleken, år,år samttre en
duktivitetsutveck- noteradeofficielltdendemSumman uppmätta,utgörpost. avsvensklingen inom produktivitetsförändringen.1964-industri

årligaden varia-delbetydande1989, visarexpertrap- Diagrammet att aven
beror påport TFP, sväng-arbetsproduktivitetsåväl somtionen, av

kapital-underliggande,kapacitetsutnyttjande. Deniningar5 utredningl denna
1970-undergradvisdämpasutvecklingenframkommer tekniskainte bundna

cyk-påtaglig gällernågon Dettabetydligt jämnare.utvecklingdess ärtalet, menlisk nedgång under arbetsproduktivitet.förför TFPsåväl somdelen avsenare Produktivitetsfal-iögonenfallande.l980-talet. fallDetta Resultaten vissaiär
berokan bl.a. på att såledesoljeprischockenförstamed den visar sigsambandlet iba-undersökningen fallandeochrelativpriserhelt bero på svängningarnästan avden tidigarepåseras

teknis-långsiktigaunderliggande,industristatistiken, kapacitetsutnyttjande. Den
nedreviderats nedgångsom dessmindre, ochbetydligtsjunkerutvecklingenkastudiensedan gjor- vidproduktivitetsdoppet mittendetinträffar än storades. senare

l970-talet.av
kapacitetsutnyttjande,för sigvisarNär TFP-måttet rensas

flestadeutvecklingentekniskaunderliggande isåledes den
tiden.relativt litestabil ochmycketbranscher variera övervara

kapacitetsutnyttjandegradenfördenbranscherallal uppvisar
deförlopp, medU-formatutvecklingentekniskarensade ett

sluteteller1980-talethälftenförsta iundervärdenalägsta av
definieratsutvecklingen påtekniskadenl970-talet. Närav
vidsvenskaden mittensåledeskan stagnationendetta avsätt,

drama-förklaras någon80-taletoch slutetl970-talet inte avav
utvecklingen. Dennaunderliggandedeninsaktningtisk av

underoch harl970-taletundergradvisvisserligenbromsas upp
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Diagram 10.2
Dekomponering TFP och arbetsproduktivitet i tillverkningsindustrinav 1965-89
årlig procentuell förändring

1O Totalfaktorproduktivitet

65 66 6967 7068 71 72 7473 7675 77 78 80 8179 82 83 8784 85 86 88 89

10 Arbetsproduktivitet-
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j j
Kapitalbunden Kapitets- Restpost faktursubstition

teknisk utveckling utnyttjande

KällaWalfridssonochHelmerssonHoduktivitetsurtveckling sensktillverkningsindustriinom 1964-1989i 3.exgtrappcrt
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observerade,1960-talet.under Denlägre1980-talet legat än
1970-taletvidproduktivitetsavmattningen mittendjupa av

icke-jämviktsfe-kortsiktigaheltemellertidförklaras nästan av
nomen.

Även för Bengt Hansson,delegationen,studie avannanen
frånutvecklingentekniskalångsiktigadenförsökt skiljahar ut

definieraböreffekter. därslutsatsEnandra är att manTek-6 Hansson
faktorproduktiviteten. Ettoch totaladenutveckling utvecklingnisk teknisk som

produktivitet, i ex- skalav-förutsätter konstantvanligenskäl TFP-måttetär att3pertrapport om skalfördelarverklighetennormalamedan detkastning, i är attkapitalbildning.
skalfördelar.fördärförharförekommer. TFP-måttet rensats

dettautvecklingen, påtekniskadenResultatet sätt,mättär att
därför slutsatsendrarl970-talet.under Hanssonsaktar ininte

svensk industriproduktivitetsstagnationen iden uppmättaatt
långsammareresultatkan1970-taletunder inte ett avsomses

tillföljer orsakhypotesutveckling.teknisk En är att ensom
svenskproduktivitetstillväxtenlägre in-den är attuppmätta,

skalfördelartillgodogörakunnat idustri sig ut-inte samma
tidigare.sträckning som

SlutsatslO.2.5

betydelseharkapitalbildningen storhar visatDetta avsnitt att
starktfinnsFramför alltutveckling. ettproduktivitetensför

ochproduktivitetstillväxtenlångsiktigadenmellansamband
investeringsutvecklingen.

Ändå utredningardenyhet.någonDetta inte somär ger
detbildgenomföra tillsammanslåtitdelegationen aven ny

80-talen.och Deunder 1970-produktivitetsproblemetsvenska
1970-vidnedgångenutvecklingen mittenhacken i avstora7 under-börDet -

vidoch1980-talet stagnationenfinns talet,strykas, det uppgången i mittenatt av
metoderandra effekteratt kortsiktigamedhänger1980-taletslutet sammanav -tekniskmäta ut- Bentzels ochbådeframgårarbetsmarknaden. Dettafrån avveckling, såsom ut-

olikadeWalfridsson-Hjalmarssons studier, använtantalvecklingen atttrotsav
genombrottpatent, databaser.metoder och

spridningsmåttoch utveck-tekniskalångsiktigadenindikationerFlera visar attför in-vissa större betyd-förändringarorganisatoriska varitinklusiveVi lingennovationer, etc. --till des-återkommer produktivitetutvecklingdenstabilligt uppmätta somänmerakapitel.i nästasa förutgångspunktenochkapitel och 6 varit5redovisades i somSyftet med detta av- kannedgångproduktivitetsdebatten.7 En vissdelfrämstharsnitt storva- aven
vil-rit i vändsavgöra denatt l970-talet, islutetskönjas svagenmenmot avken utsträckning allsdock sål980-talet. inteSvängningarnaunder äruppgångden tekniska ut- produk-observerade kastende iInnebördenför- betydande.vecklingen kan är att

klaras och analyse- medgrad hängermycket högtivitetsutvecklingen i sammanmedsambandiras beskriv-kapacitetsutnyttjandet. Enkortsiktiga ivariationerkapitalbildningen.
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händelseförloppet,ning det framkommersåsom de häriav
redovisade undersökningarna, följerutser som

Kostnadskris försämradoch konkurrenskraft vid mitten av
medför1970-talet kapacitetsutnyttjandet faller. Näratt ar-

betskraft hålls kvar företagen, s.k labour hoarding,i faller
arbetsproduktiviteten. Försämrad lönsamhet och kapa-sämre
citetsutnyttjande bromsasinvesteringarnagör Investe-att upp.
ringsnedgången får effektcykliski sin negativ, påtur en pro-
duktiviteten. Den slår, tillsammans med labour hoarding i
företagen, kapitalintensitetenpå och, enligt vad sagtssom

därmed arbetsproduktiviteten.på Industrin fick ocksåovan,
svårare skalfördelar, vilketutnyttja sina verkadeatt negativt

produktiviteten.på
fickDessutom investeringsnedgången viss, såinteen men

omfattande, effekt den tekniskapå utvecklingen. Den sist-
nämnda återhämtar dock delvissig investeringarna åter-när
hämtar under l980-talet. fårsig Samtdigt produktiviteten ett

cykliskt kapacitetsutnyttjandetvisst förbättras.uppsving, när
denNär arbetskraft finns kvar företagen fåri görasom attmer

efter devalveringarna, vänds den tidigare effektennegativa av
labour hoarding till cyklisk påverkanpositiv produktivi-påen

Effekten dock kortsiktig; överhettad arbetsmark-teten. är en
nad bidrar slutet decenniet till arbetsproduktivite-mot attav
ten stagnerar.

Omfattningen den sistnämnda effekten beror vilkenpåav
statistikbas används; nationalräkenskaper eller industris-som
tatistik. IBentzels utredning blir den konjunkturella sysselsätt-

den förklaringenningsuppgângen centrala till Istagnationen.
Walfridsson-Hjalmarssons analys denna bety-integes samma
delse. Samtidigt enligt deras studiestiger gradvis den underlig-
gande, långsiktiga totalfaktorproduktiviteten; således måste

denna analys den observerade försämringeniäven produk-av
under slutettiviteten 1980-talet huvudsak effekteniav vara

kortsiktiga faktorer.av

Drivkrafter10.3 för investeringar
Den frågan vadintressanta ligger bakom denär som ovan
beskrivna utvecklingen. Vilka drivkrafter fått företagenhar att

sådana beslut fallit ochinvesteringarna kapitalintensite-ta att
bromsats Historiskt förväntad relativ lönsamhetten vivet att

förhållandei till avkastning andra placeringarpå och förhål-i
lande till kostnader för arbetskraft, kapacitetsutnyttjande och
produktionstillväxt faktorercentrala bakomär investerings-
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tyckshistorieskrivningendömabesluten. Att sammaovanav
80-talen.ochunder 1970-väsentligafaktorer ha varit även

avkastningrelativochLönsamhetlO.3.1

1970-vidkostnadskrisenochmed olje- mittensambandI av
svensktriktadesefterfrågandenminskade nä-talet motsom

och lön-stagnerademedförde produktionenringsliv. Det att
Underdramatiska.blevFallensjönk.näringslivetsamheten i

industriproduktionenminskadel970-taletdelen avsenare
under ZO-tidigarealdrigvilket denfyra rad, siggjort,år i vare

halverades,Lönsamheten30-talskrisen.ellertalskrisen änmer
den.hur än mäterman

industriinveste-fallettillhuvudförklaringen iliggerHär
förgradhögtycksfaktorer iDessa gemensammaringarna. vara

produktivitetsstag-l970-taletsöversiktvästländerna. I sin över
lönsamhetförsämradLindbeckuppskattade Assar attnation

för-ochinvesteringsnedgångenfjärdelelförklarakunde aven
fjär-alltsåskullehälften.efterfrågan Sammantaget tresvagad

västvärldenl970-taletinvesteringsfallet under idedelar av
faktorer.bådadessaförklarasl avLindbeck a.a. makronivåuppskattningar påkvantitativafinnsDet inga av

kapacitetsutnytt-minskadeoch detlönsamhetsnedgångenvad
näringsli-svenskaför detbetyttl970-taletunder justjandet

effekterderassannoliktinvesteringsbeteende, varmenvets
tankemed påländer,andra attmindre Sverige ii äninte

dehärproduktion iochlönsamhet änstörrenedgången varav
länder.andraflesta9 enkätunder-l en

tycksrealkapitalverkstads- för produktivasökning Drivkrafterna iinvesteringari
industrin 1982år delenunderförsämratskraftigt haordmed andra avsenarelönsamhets-angavs förvånandedärför investeringarnal970-talet. Det inte attärkapacitetsprob-och

vadomedelbartlika lättlem de helt däremotföll. Det inte attär somsesom
fak-överskuggande underkapitalintensitetenökningföranlett långsammare avenbakom in-torerna produktionenochlönsamheten igen.1980-talet, stegnärvesteringsfallet på

l970-talet. Se De
låga investeringarna

Omvandlingstryck och vinsterkan de höjas, bör-de höjas, SNS, Fö-
genomföra,och Samhälle låtitdelegationenstudierdeEn attretag menarsomav

283. snabbadenkan uppgångenparadoxaltorsak, justvaranog,en
1980-talet.underlönsamheten mitten2° avOm- avErixon

medförakanlönsamhetsstegringsnabbvandlingstryck och ettsåTesen är att en
produktivitet, Dia-ochförnyaex- företagen investera.tryck sigminskat på att
pertrapport gradvisindustrinsvenskadenvinstläget10.3 ivisar attgram

1970-till början1950-taletfrånnedåtpressades mitten avav
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Diagram 10.3
Relativ vlnstandel I svensk industri 1955-1 989
Index vinstandelargentemot viktigai konkurrentlânder
1

1,0

0,9

0,8

0,7

0.6

0,5

oi4 l l l Y I1955 1950 9651 1970 19801975 985l

Observera diagrammetatt nivån denvisar relativaförändringenutan vinstandelen.av
Källa OmvandlingstryckochErixon produktivitet,expertmpport

talet. Enligt Erixon kan detta ha drivkraft bakomvarit en
strukturomvandling och kapitalbildning. För bevara kon-att
kurrenskraft skärpt konkurrenslägei tvingades industrinett
till snabb mekanisering.

När och oljeprishöjningarnaråvaru- kom vid 1970-mitten av
talet låg fasSverige med omvärldens konjunktur. Detta visarur

1974. Däreftersig i vinsttoppen kom kostnadskrisen, då vinst-
andelen föll hälftentill konkurrenternas. Lönsamheten blevav
för låg för locka fram Mellaninvesteringar. 1977 ochatt 1984
skedde fördubbling den svenska förhållan-vinstandelen ien av
de till konkurrenternas. Erixons hypotes denna snabbaär att

delvis framkalladuppgång devalveringarna undersom var av-
perioden minskade omvandlingstrycket.-

förefallerHypotesen bestickande. För höga kanvinster
företagen säkerhetinvagga och skapa letargi; föri låga mins-

kar viljan kan finnasDetinvestera. lagomatt vinstläge,ett
tillräckligt högt för locka framär investeringarattsom men
högt försoffelseså följden.inte blir Det möjligt,att är men

belägga,svårt och snabba kringatt dettaatt stora svängningar
läge kan skapa osäkerhet och ytterligare dämpa investeringsvil-
Jan.

Delegationen vill detta sammanhang framhålla,i vinst-att
nivån tillräcklig för förklarai sig inte är investeringsbeteen-att
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10.6Tabell
genomsnitt ochOECD-länder,15i pro-växelkursereffektivaNominella

förändringar.centuella

1974-821965-73898219837319741965 ----- 983-891974-821

-23,55,171,493,398,8Sverige -
15,318,8138,5Österrike 120,1101,1

-5,912,1105.0111,699,6Belgien
34,168,5228,6170,5101,2Schweiz
28,746,7184,1143,097,5Västtyskland

-11,2-0,589,9101,2101,7Danmark
-3,118,384,286,9106,4Finland - 15,8-11,779,494,3106,8Frankrike -

-10,6-30,763,070,5101,7Storbritannien
-31,6-42,039,357,098,3Italien

6136,4225,0139,5102,3Japan
16,421,3142,9122,8101,2Nederländerna

7,311,6102,8110,999,4Norge
6,1-9,292,687,396,1USA

13.2-7,981,393,7101,7Kanada -

Källa Erixona.a
Höga vinster äruppstår.hurviktigtLika vinsterna somdet. är

höjdochproduktiva investeringarrationaliseringar,följden av
förnyelsebe-ellerminska investerings-lärproduktkvalitet inte

frånhärrörkan externavinsternägenheten. Däremot som
växel-ochtransaktionerfinansiellasubventioner,faktorer - lönsamheteninnebärdet. De attkursförändringar göra-

produktiviteten.ökabehövtharökar attutan man
betydelse.växelkurspolitikensammanhang stordettaI är av

växelkurseneffektiva idenutvecklingenTabell 10.6 visar av
1960-talet. måttDetta visarsedanOECD-länder mitten15 av

växel-tillförhållandeutvecklatslandför iväxelkursenhur ett
betydelseefter derasviktadeländer,andra somkurserna i

sänkningenTabellenfråga. visarlandettill attikonkurrenter
80-talenoch1970-mellanväxelkurseneffektivaden varav

för Italien.undantagmedländer,andraallaSverige ii änstörre
högindustrinsvenskaden ivinstuppgången ityder påDet att

devalverades.svenska kronandenföljdengrad attavvar
lönsam-djupadensåledesindustrinsvenska övervannDen

arbetebaral970-talet egetintevidhetskrisen mitten genomav
tackockså storaproduktivitetenökaför vareutan genomatt

ochstrukturomvandlingdetta påEffekternadevalveringar. av
behandlasingående i nästakommerutvecklingteknisk att mer

dethur påver-möjligtdockdethärRedankapitel. attär ange
harfaktorerFöljande varit avgöran-investeringsvolymen.kat

de
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Devalveringarnas syfte lyfta lönsamheten. Detta lyc-attvar
kades. Det naturligtvis fördel för företagenstorvar en ur en
rad aspekter Soliditeten anställningstryggheten försteg,-
de anställda förbättrades, denUr aspekt häretc. vi intres-är
serade nämligen långsiktig kapitalbildning för produkti-av,

innebar detvitet, emellertid fel utformning drivkraf-av
Omvandlingstrycket minskade.terna.

faktorEn utvecklingen denrör relativa avkast-annan av
ningen på investeringar. Avkastningen finansielladepå
marknaderna har under delar såväl 1970- 1980-stora av som
talen legat högt avkastningenöver på maski-investeringar i

och industrifastigheter.ner
Realräntan har kraftigt understigit 1980-talet, vilket för-
dyrat lånefinansierad kapitaluppbyggnad. Detta har varit

fenomen.internationellt Likväl har,ett längreöversett en
period, realräntan Sverigei fleranågotstigit deiänmer av
viktigaste konkurrentländerna. Detta dels följdär atten av
Sverige skydd valuta-i och kreditregleringar ända tillav
början l970-talet förde utpräglad lågräntepolitik, delsav en
resultatet devalveringsförväntningar de finansiellapåav
marknaderna. Till detta skall läggas devalveringar underatt
delar 1970- och 80-talen pressade tillbaka reallönerna.av
Kombinationen stigande realränta och tidvis tillbakapres-av
sade reallöner kan förklaring till del företagattvara en en

frånavstått substituera arbete för kapitalatt takti samma
tidigare.som

Investeringsmönstret har ändrats följd struk-även som en av
Äldre,turomvandlingen. kapitaltung industri har ersatts av

faktorDenna kommer behandlas kapitel.nyare. iatt nästa
5 Flödet direktinvesteringar har ändratöverav gränserna

Tidigare rådde någorlundamönster. balans. Under 1980-
talet har emellertid företagsvenska kraftigt ökat sina inves-

utlandet, flödetteringar medani hit utländska investe-av
betydligtringar varit mindre. Att svenska företag sökt sig

utomlands efter valutaavreglering införoch tillskapandet av
EGs marknad förvånande.inre inte Däremotär det be-är
kymmersamt utländskasåatt investeringar här.gjorts
Det indikerar för utländska företagmotivenatt investeraatt

Sverigei är svaga.

En del orsakerna till det framgårsistnämnda punkternaav av
1-3 Det kan också tänkas utländskaovan. att ägare attanser

förutsättningarandra för investeringar Sverigeär sämre i iän
andra länder det allmänna kostnadsläget, skattesystemet,-
utbildningsnivån, det politiska eller helt enkelt detsystemet
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denläggasocksåkanTill dettageografiska läget.perifera svens-
förvärvslagstiftningen.ka

lägegeografisktofördelaktigttyder påutredningEn attny
spelarinfrastrukturotillräckligtill dettaförhållandeoch ien

behandlaskommer när-roll. Utlandsinvesteringarna att2 japanska storKan in-
konstate-dettaräcker avsnittöka kapitel. iDetföljandevesteringar i attimareSverige, SIND härutlandetfrån investerabristande attdet intressetattra19917. kapitalbildning-svenskaför denproblemlångsiktigtblikan ett

värld.integreradallti merenen

Skattesystemet10.3.2

investeringsbenägenheten ärpåverkardirektskatterDe som
mindreenergibeskattningen isamtföretagsbeskattningen, -

sistnämndafåmansbolag. Denförmögenhetsskatten igrad - kapital-påverkathakanochvärldenhögstadenskatten iär
företagmindre negativt.bildningen i

förföretag måstemedelstoraochsmåOrsaken mångaär att
kapital. Försjälvgenereratlita påoch expansioninvesteringar

fö-påbelastningenblirförmögenhetsskattprocentenhetvarje
[in-förmögenhetsvärdeföretagets2,5drygt procentretaget av
förkrävsbeloppdetutdelningsskatt påochbolags-klusive som

företa-förmögenhetsskattenl försvinnerHärmedklara ur22 betala attFör ettatt
föranvändaskunnat investe-förmö- haskullebelopp medelvisst i annarssomgengenhetsskatt, måste beloppdetminskarInvesteringsmöjligheterna änmerringar.företagare somen vinstkrona iinvesteraseftersomskatt, varjebetalas i somligger bryt- somöver

belop-dubblatill detmedskatte- lånemöjligheterpunkten i allmänhet uppger
detskalan ta ut fallmånga ännui mer.pet,lön, ochdubbla påi avkastningskalkylensåledespåverkarFörmögenhetsskattenbeloppdetta måste

effekt,symboliskarbetsgivaravgifter psykologisk,kommerdettaTillnegativt. en
betalas. skattensmåföretagaremed mångahar somatt sergöraattsom

hakankapitalbildningeneffekten påorättfärdig. Hur va-stor
denEftersom internatio-uppskatta.emellertidgår inte attrit,

före-beskattningensänkningtrendennella går avmot aven
dagenseffekternadeemellertid negativakantagskapital av

framtidenländerandramedjämfört i antasförmögenhetsskatt
växa.

högstaockså de itillhörenergibeskattningensvenskaDen
litenmycketdensåtillvidaunik, iockså attvärlden. Den är

har denrealitetenför industrin. Iavdragsgillomfattning är
bas-rörelseöverskotten ibeskattningfungerat extra avsom en

denhar nåttskattehöjningarnaEfter deindustrin. ensenaste
före-förkonkurrenskraftenpåverkarocksådensådan nivå att

kombi-livsmedelsindustrin. Iochverkstadsindustrininomtag
energibe-harenergipolitikturbulentperiodvismednation en
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skattningen sannolikt haft betydande effekternegativa på in-
vesteringsklimatet Sverige.23 iDenna fråga ut-

reds sär-nu av en
skild utredning [Fi
199010. Företagsbeskattningen

Det beläggagår den företagsbeskattningeninte svenskaatt att i
skulle ha bidragit till den försvagadeövrigt kapitalbildningen,

absoluta tal eller förhållandesig i till andrai länder.vare
Tvärtom verkar skattesystemet detta avseende ha hafti positi-

effekter.va
Marginaleffekten bolagsskatten på ak-investeringar inomav

tiebolag Sverige uppgick enligti internationell studie bör-ien
1980-talet tilljan 36 jämföra med 37procent,av att t.ex

2 USA och 48 Storbritannien.Citerat iSNS Skattesyste-procent ii procent
konjunkturrådsrap- omfattar emellertid bara bolagsskatten.met Därän ingårmer1986.port avskrivnings- och nedskrivningsmöjligheteräven olikasamt

investeringsbidrag. Traditionellt har dentyper svenska skat-av
telagstiftningen alla dessavarit på punkter, eftersomgenerös

explicit mål stimulera tillett varit Räknasinvesteringar.att
faktorerdessa finneräven detin, gamla skattesyste-attman

ficktiden alltmer tydliga inslagöver subventionermet gent-av
näringslivets investeringar.emot

Så uppskattar nyligen publicerad studie, skattekilenen att i
bolagen vid investeringsfinansiering med såväl lånateget som
kapital, enlighet med bolagensi genomsnittliga skuldsättning

frångradvis krympte 2 i 1950-taletmitten tillprocentca av ca
2 [dvsminus subventionering] börjanprocent i 1980-en av

talet. faktor25 En bakom dennaBergström och utvecklingSö- företagenattvardersten Skattepo- under andra hälften 1970-talet och början 1980-taletav avlitiken och företa- kunde räkna med fortlöpandeatt utnyttja sina investerings-investeringar igens fonder. Också tillfälligaEkonomiska rådet investeringsstimulanser, såsom särskil-
antologi Ekonomis- da investeringsavdrag, utnyttjades omfattningi och medstorka perspektiv på ökandesuccessivt Detgenerositet. med andra ordär svårtskattereformen, att

förändringar företagsbeskattningenKonjunkturinstitu- att i skulle bidragitse till
1990.tet retardationen kapitalbildningen; eventuella effekter tordeav

ha gått andraåt hållet.snarare
Inte heller kan belägga den företagsbeskatt-svenskaattman

vidningen internationell jämförelse skulle haften negativa
konsekvenser för kapitalbildningen. OECD har studie,gjort en

jämför skattekilarna vid olika placeringarsom OECD-länderi
under 1980-talet dvs före den skattereformen.stora Resulta-

redovisas tabell 10.7.ten i
I tabellen vilka skattekilar mellan denanges internationellt

bestämda realräntan å sidan företagensoch avkast-internaena
ningskrav denå andra skattesystemet olika länderisom gav
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10.7Tabell
näringskapitaliinvesteringarförOECD-ländernågraskattekilar i

Procent

SkattekilInflationLand
g

-3.25-1,163,4USA
-1,81,7Japan
2,382,1Västtyskland -

-3.355.9Frankrike
-2,46-4,586,1England

-2,77-1,383,2Kanada
-4,786,1Australien
-7,056.8Sverige

efterkapitalkostnadenrealadenmellanskillnadendefinieradärskattekilen1 somAnm realrän-femprocentsochintlationstaktvidangivenifråga räntanochinvesteringenförskatt
ta. ochdenskattesystem senaretidigareförraden ettangivnafinnstvaskattekilar2 avserDär

nuvarande.det tastighetskapital.ochmaskin-genomsnittvägtutgörNäringskapital ett av3
OECD Economicof FinancialMarkets,IntemationalizationHanamkiochKälla Fukao

1987.Studies8

skatte-beror påSkillnadernal980-talet.undertillupphov
eventuel-utformning,avskrivningsrättensochavdrags-satsen,

tillinflationstakten-bidragellerinvesteringsavdrag samt
ocksåharBeräkningarnanominellt.del skattesystemetden är
Fleraland.respektivalånefinansieringandelen iförjusterats

tabellenledningmedkanobservationer göras avintressanta

företagsbe-innebärvilketskattekilar attAlla negativa,är0
samtligakapitalbildningen isubventionerarskattningen

16 skattekilenAtt länder.undersöktastudie blirdennai subventionsgraden.den högstaharSverigebetydligt högre än O
infla-medhängatyckstidigareden cite- skattesubventioni Graden samman0 avrade Bergström haftgenomgåendeav inflation har stör-med högländertionen;be-och Södersten, inflation.med lågländerskattekilar änbl.a på att reror fleraväsentligtskattekilarna iOECD-studien sänktharSkatteomläggningar0alla deattantar länder.existerande av- harskattekilarnahaft de lägstahartidigareländerDedrags- och 0 somav- och Väst-Japanskrivningsreglerna kapitalexportörernadeockså varit största

faktiskt utnyttjas. tyskland.dockSå sker inte har Sverigeskattekilen intedenharSverige störstaTrots attpraktikenalltid. I 0
underlåter många kapital.importerat
företag utnytt-att

dessaalla möj- skattesystemetgamladetstudiedennaSlutsatsen är attförbl.aligheter, av
företagsbe-vill redovisade Sverigekapitalbildningensubventionerade äniatt mer

relativt jämn outnyttjadeen dessaFörekomstenländer.andraskattningen i avlönsamhet- exaktvisserligen svårtdetkonsolideringsmöjligheter attgörsutveckling.
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uttala hur beskattningensig påverkat kapitalkostnadernaom
och därmed investeringarna. Det emellertidgår påinte att
grundval tillgängligt statistiskt material hävda den för-av att
svagade svenska kapitalbildningen detta avseende skullei bero

speciellapå svenska skatteproblem. Snarare slutsatsenär att
företagsbeskattningen bidragit till stimulera investeringar-att
na.

Det betyder faktorerandra företagsbeskatt-i sin tur att än
nämligen deningen återgivits 10.3.1i avsnitt varitsom- -
föravgörande den långsammare kapitalbildningen under 1970-

och 80-talen. Det betyder också skattesubventionernaatt inte
lyckades motverka de andra, förnegativa kapi-incitamenten
talbildning.

10.4 Sparandet
Kapitalbildningen central betydelse för produktivitetsut-är av
vecklingen. Därför har också sparandets utveckling ansetts som
viktig. Sparande alla de tillär konsum-åtgårinteresurser som

och dettion, sparandet investeringsmedlenär Spar-ur tas.
samheten den omedelbara orsaken till tillväxtenär kapital,i
sade redan Adam Smith.

inhemskaDet sparandets betydelse för investeringarna mins-
kar emellertid. Internationaliseringen kreditmarknaden görav

sparande- och investeringsströmmar mellanatt länder ökadi
utsträckning kan kompensera lågt inhemskt sparande och göra

Även god27 möjlig.tidigare investeringsutvecklinghar Det såledesen är summanförekom-perioder det inhemska sparandet sidanå och utländska place-av enadå detta skett.mit, Sverigeringar deti viktiga.ärsomUnder åren runt se-
kelskiftet importe-
rade Sverige kapital

skala.i De Spa randets utvecklingstor stora
investeringarna i

vilkajärnvägar, Det inhemska sparandet Sverigei under delensteg större avöverskred vad det 1900-talet, föll kraftigt under 1970-talet. Undermen 1980-inhemska sparandet
talet har återhämtningviss skett,kunde finansiera, Sverige har underen detmen

betalades till gångna decennietstor haft väsentligt lägre sparande omvärl-iändel utländskt ka-av den. Enligt OECD-statistik bruttosparandets andel BNPvarpital. av
16,7 Sverigei 1980-88procent 21,3 OECD-mot iprocent
Europa.

Det inhemska sparandet kommer från hålltvå respek-privat
offentligttive sparande. De har olika bestämningsfaktorer. Det

offentliga sparandet starkt underpositivt 1960-talet ochvar
början 1970-talet, framför allt på grund uppbyggnadenav av av
AP-fonderna. försämradesDet med 10 procentenheteröver av
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offent-stigandestarktföljdoch 1982,mellan 1976BNP avsom
Efter har1982inkomster.stagnerandeutgifter ochliga sparan-
utgiftsprövningåterhållsamförstärkts, samtdet mergenom

skattekvot.höjd
företagssektornkraftigt. IharsparandetDet svängtprivata

delenunderlönsamhetskrisensamband medföll det i senare
öka-l980-taletundermedsamband upgångenl970-talet. Iav

minskatgradvissparandehushållenshardet Däremotde igen.
kraftigainträffadel980-talet tvåoch under1960-talet,sedan

Underl980-talet.respektivebörjannedgångar, mitteni av
hushållssparandetl980-taletdelen t.o.m nega-varavsenare

förlåntagareblevhushållssektorn,betyderDet netto,tivt. att
historia. FörmodernaSverigesförsta när-någonsin igången28 redovisningEn av

sparandets utveck- sparande ökahushållenstycksvarande igen.
ling kapitel 8 iiges
långtidsutredningen

utvecklinghushållssparandetsfaktorer bakomFlera ligger1990.
befolk-åldrandemeddemografiska utvecklingen,ODen en

individuella sparandet.detminskatharning,
innebärOAT-Iisystemet vilketfördelningssystem, attär ett

avgiftsuttag. Detochskatte-löpandebetalaspensionerna av
omfattningdensparandebygger påbetyder systemetatt av

berorstorlek[där pensionernaspremiereservsystemettsom
Enskildamedför.avkastningderasmedel ochsparadepå

tilldrivkrafter ipensionenharhushåll sammaatt spara
länder.andraomfattning isom

l980-taletkreditmarknaden vidAvregleringen mitten0 avav
skuld-ökachansenhushållmedförde sinmånga atttogatt

medfördeskeddeportföljanpassningDen storsättning. som
hushållen.blandupplåning

höglånaattraktivttill detOrsaken så attatt mer var0 var
tidpunktenavdragsregler, vid deninflation och generösa som

lönsam.gjorde skuldsättning

innehöll beskattningenperspektivlångsiktigtOckså i ett mer
rad elementskattesystemetfysiska det gamlai enpersonerav
kapitalbild-sparande ochsnedvridningarlångsiktiga isom gav

effekter varieraderealaKapitalbeskattningens avsevärtning.
placeringsobjekt.och Vissaplaceraremellanoch slumpmässigt

beskattade, andrahårtsparande generösttypertyper varav
marginaleffekteneffektivaberäknadesubventionerade. Den

beskattatl980-talet.början Lågtvarierade våldsamt i varav
sparandemedanoch konst,sparande antikviteter iprivatit.ex

dubbelbeskattning. Dettabeskattat, bl.ahögtaktier genomvar
sparformer starktvarieradeolikamedförde avkastningen påatt

och slumpmässigt.
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Snedvridningarna tenderade förstärkas vid hög inflation.att
Systemets inneboende effekternegativa sparandepå och kapi-
talbildning skärptes därför under höginflationsåren 1970-på
och 80-talen. Delegationen har inte någragjort studieregna av
detta eftersomområde, dessa effektervi såvälatt ärmenar
välkända väldokumenterade.29 SlutsatsenSe skatteut- det gamlasom ärt.ex att

redningarna [SOU skattesystemets för beskattningprinciper fysiska iav personer198933-35. växande utsträckning bidrog till sparproblemen under 1970-
och 80-talen.

skattereformenDen dessa effektermångastora gör att av
elimineras. Någon möjlighet utvärdera detatt systemetsnya
effekter finnssparandetpå Däremot detinte.ännu är sanno-
likt kapitalbeskattningens för hög framåtblic-nivåatt iär ett
kande perspektiv.

det viktigtHär skilja företagsbeskattningenmellanär åatt
sidan, vilken behandlas och kapitalbeskattningen påena ovan,

fysiska den andra.å Den sistnämnda skattebasenpersoner -
enskilda människors kapitalägande visserligen dagiär inte-
helt rörlig; kapitalägarna fysiskt flyttamåste ju över gränserna
för undkomma skatt. takt medI rörligheten tilltaratt att i
framtiden kan dock kraven skärps denpå realaantas att att
avkastningen efter skatt också denna skattebaspå måste ivara

Diagram 10.4
Kapitalbeskattning Sverigei och EG

Utdelning Ränta PensionsfonderAktier,
längre innehav 00 %%

10-15

O 0

EG-skattgenomsnitt EG-skattgenomsnitt lför EG-Iänderna, EG-Iänderna,för Svenskskattmedelinkomsttagare höginkomsttagare
KällorIndustriförbundct.
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länder. gällerden andra DetSverige ii istort sett somsamma
förmögenheter, kapitalbe-för därsynnerhet dem med stora

emellertid denroll redan dag. dagskattningen spelar Ii ärstor
följd högrehögre tillsvenska reala beskattningen EG,iän av

längre siktnominell skattesatser, diagram kan10.4. Detta påse
effekter sparandet.pånegativa

Effekter produktivitetenpå
försvagadesDrivkrafterna för sektornsparande deni privata

förvreds 80-talen.således under och börjanoch 1970- Detav
föll.svenska ekonomin docksamlade sparandet den Deti är

förmedfört problemsjälvklart detta avgörandenågrainte att
eller produktivitet.kapitalbildning

förstadet kan hävdaFör investeringarnaatt styrsman av
förväntad bara avkastningen tillräckligt hög,avkastning. Om är

fram. Problemet andra ordkommer sparande lockas medäratt
otillräcklig relativ avkastningbrist sparandepåinte utan

produktivapå investeringar.
kan, påpekades brist inhemsktdet andraFör påsom ovan,

Inflö-från utlandet.sparande kompenseras med investeringar
utländskt dock avkastningende kapital kräver på inves-attav

därför tillbaka tillgod. kommerSverige Vimåsteiteringar vara
investeringsklimat det land vill lockakravet på iett gott som

till utländska investerare.sig
drivkraf-också detta slutsatsen; nämligenDet ärär attsom

försvagatsför sparande kapitalbildning ochoch Sverigeiterna
haft effekter produktivite-detta pånegativaatt sammantaget

Eftersom mellan inhemsktdet dra linjegårinte rätattten. en
kvantifi-sparande och produktivitet det dock exaktgår inte att

försämradebetydelsen det inhemska sparandet i sig.era av

produktivitetKapitalets10.5
total-ocharbetsproduktivitetfrämsthittillsharAnalysen rört

produktionKapitalproduktivitetenfaktorproduktivitet. per-
väsentlig.likanormaltkapitalenhet inteinsatt somses-

tolka dessdetmed svårtkan hänga är attDetta attsamman30Kapitalkostnader-
välfärdsindikator, påutveckling sätt mansomsammaenSverige somiiutgörna

kapitalkost-ungefär arbetsproduktiviteten. Dessutommed ärgenomsnitt kan göra
tredjedel lönekostnaderna.av pro-en mindrebetydligtmakronivånaderna på änduktionskostnader- uppgiftofta, tillväxtprocessens primära ärpraktikenI attantasmedan kostna-na, ochteknikförbättradmed hjälpför arbets-derna avkastningarbetetsökat att av

kraften tred-tvåär hjälp-slagssåledesKapitaletkapitalinsatser.ökade ettsomsesjedelar totalkost-av faktor till arbetet.naderna.
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Kapitalproduktivitetens utveckling blir sådant perspek-i ett
lika avgörande arbetsproduktivitetens.tiv inte Negativasom

värden kapitalproduktivitetenpå därförhar heller alltidinte
alarmerande, följd kapital-setts utansom attsnarare som en av

ökat och kapital förintensiteten ökainatt satts attmer ar-
betsproduktiviteten.

Delegationen delar den uppfattningen. långsiktigtinte I ett
tillväxtperspektiv uppgiftenmåste totalfaktorpro-ökaattvara
duktiviteten, vilket kräver god avkastning såväl arbetepå som
kapital. En utveckling kapitalets produktivitet bör där-svag av
för misshushållning med och bli föremål förses som resurser
analys och åtgärder. Under har flerockså allt företagårsenare
intensifierat arbetet med hantera kapitalet produktivtsåatt

möjligt, bl.a med hjälp s.k cash för finansi-som managementav
ellt kapital och just-in-time-produktion för lager mm.

Ökad kapitalproduktivitet har dessutom betydandeen po-
tential, för Ävenkapitalstockeninte minst såatt är stor. en
liten förbättring kapitalproduktiviteten därför bety-av ettger
dande3 tillskott till den produktionen.samladeräkneexempelEtt börMan där-

Lars Bergman förgesav fokuseraenbartinte på detinvesteringarna, gällernärkapitel 6 SNSi i kapitalets betydelse för välstånd och tillväxt. finnsDet ocksåkonjunkturrådsrap-
1990. bättrevinster utnyttjandestora dengöraattport ettgenom av

existerande kapitalstocken.

lO.5.1 Kapitalproduktivitetens utveckling
Kapitalproduktiviteten har konstantvarit i eller nå-stort sett

sjunkande svensk industri underi l900-talet.got Beroende på
vilka kapitalstocksberäkningar används kan skillna-vissasom
der uppstå, det hela deni utveckling tecknasstora ärmen som

olika statistikkällor relativt likartad.av

Tabell 10.8
Kapitalkvotens utveckling i svenskt näringsliv sedan 1910
Årlig ökningstakt i procent

1910-1930 -0,1
1930-1950 0,8
1950-1960 0,8
1960-1970 0,6
1970-1975 -0,5
1975-1980 1,0
1980-1985 -0,3
1985-1990 0,6

Källa BentzelProduktivitetensutvecklingunder1970-ochSO-talen, 3expertrappon
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Diagram 10.5
produktivitet i svensk industri 1954-1988Partiet

Arbetsproduktivitet2 ...
Energiproduktivitet-- -
insatsvaruproduktivitet- - -
Kapitalproduktivitet------------

1 - - -

l li I I I i II l i 8781 8475 787254 6963 6657 60

Källa Teknisk utveckling och produktivitet,Hansson expertrapport

hämtadtabellredovisas 10.8. Denlångsiktiga bildenDen i är
utföra, ochlåtitdelegationenfrån utredningarde somen av

förhållande till produk-[kapitalstockkapitalkvotenhur ivisar
börjanmycket sedanför näringslivet ökattionsnivå hela svagt

försämrad kapi-kan tolkas1900-talet. Detta svagtsom enav
halvanandraundertalproduktivitet. Försämringen störstvar

1970-talet.av
delegationensfrånhämtat10.5Diagram är en annan av

denkapitalstocksdataandramed visarexpertrapporter, som
produktivitetsmåttolika partiellaårliga utvecklingen inomav

framgår starka ökning-dentillbaka.sedan 30 Därindustrin år
förbättringrelativt snabbarbetsproduktiviteten, avenen av

material-tiden konstantenergiproduktiviteten överenmen-
Även framgår hurmed dessa datakapitalproduktivitet.och

underföll industrikrisenunderkapitalproduktiviteten senare
1970-talet.delen av

kapitalObsoletlO.5.2

realkapital ochmellanförhållandetdvsKapitalkvoten, insatt
ellerrelativt konstantsåledesproduktion,erhållen svagtvar

då den1970-talets kriser,stigande år,många innan steg.i
flera andraliknande utvecklingSiffror från OECD ivisar en
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Outnyttjad maskintid
så måsteKapitalet är dyrt det utnyttjas bättre. påatt Vad kan vinnaman

fråndet visar följande exempel Saab-Scanias transmissionsverkstäder i
Södertälje

Av årets totala tid 8 760 timmar faller följande bort
38 helger ochprocent semester-
16 tredje skiftprocent uttaget-
5 procent raster-

Kvar blir 41 påbruttoarbetstid 3 592 tvåtimmar skift. Menprocent
gårhälften stårbort när maskinerna stilla följandebla orsakerav

stillestånd för service och reparationer-
påväntan material-
påväntan operatörer-

påfel grund misstag i arbetetav-
rlggning-
materlalhantering-

Bara 20 maximalt möjlig maskintid utnyttjas effektivt.procent av

Från StandardiseringKälla Liukkonen till total SAFproduktivitet, 1991
utgivning.under

länder. förändringensamtidigaDen vid 1970-taletmitten av
tyder den delvis hängdepå medåtminstone akutaatt samman
chocker för flestade industriländer. Ensom var gemensamma
faktor förändrade gjorde delenergipriserär att storen av
kapitalstocken obsolet.

Effekten dock tillfällig och särskilt stark. Dessutomintevar
tycks den ungefär flestadignitet de länder. Viivara av samma
kan finnamed andra ord här förklaringen till den långsik-inte

produktivitetsstagnationen, heller till speciellttiga något i
det svenska tillväxtmönstret.

DriftstidernalO.5.3

Kapitalproduktiviteten driftstiderpåverkas också bl.a ochav
lagerhållning. Utnyttjandegraden kapitalstocken inom in-av

låg.dustrin befunnithar tidigare undersökts och relativt32Se Ackerby Ka- vara
pitalutnyttjande i framföranläggningar, alltNågra processindustrin, harinom
svensk industri förhög utnyttjandegrad, hela industringenomsnittetmen varSNS 1989.

vid 1980-talet lågt betyder40 Detsåmitten procent.av som
den genomsnittliga produktionsanläggningen baraatt använ-

des dygn. andel fyra9 12 tiondelarEn såtimme storper som
anläggningarna fjärdedel,utnyttjades bara till dvs 6av en

dygnet. utnyttjandegradenGissningsvis påtimmar sinaärom
håll lägre andra sektorer.iännu
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10.6Diagram
kapitalutnyttjandetiden SverigeUtveckling i Frankrike, Norge, ochav

USA. Tillverkningsindustri, 1968-1988

Timmar veckaper
60

58
a56

Norge
54 -.. -x e.. USA---52 ........ Ix ufz,50 a

-----
48 Frankrikex .__,.............46 .O. i... ..,.. -. .... ....44 . .... .v-- G............................. Sverige-
42

40 1 , I I i l l l 1 i I
68 7270 74 7876 80 32 3334 33

Källa Drifstidemasbetydelseför poduktivitetsutvecldingenisverskindustriArno-Sterner
1968-1988, 3expertrapport

undersökningenföljt nämndadenharDelegationen upp
driftstidernas utveck-genomföra studielåta överatt engenom

driftstiderna indu-industrin. framgårdenling Av iinom att33Anxo-Sterner
Driftstidernas be- från1970-taletunder 47minskade timmar inågotstrin ca-för produk-tydelse därefterde1981lägst,till årveckan 43 timmar attmensom -tivitetsutvecklingen

tillbaka1980-talet de påslutetökat Mot nästanigen.svensk industri varavi
påverkas bl.a1968-1988, Driftstidernadiagram 10.6.i 1960-talets nivå,ex- se

pertrapjäort under-driftssäkerhet ochSkiftarbete,andelenarbetstider,av
håll.

följddriftstider industrinkortade1970-talets i avenvar
arbetstider. Detkortareproduktionenstagnationen samt avav

driftstidernaförbeläggfinna empiriskadockgår inte attatt
utveckling,för produktivitetensrollavgörandespelade någon
haftskulledriftstiderna någonförändringenheller att av

allförfinnsdettatillväxt. Förrelativainverkan Sverigespå
diagram 10.6jämförbara tidsserier. 1internationellt visas att

förhållande till delåg lågtdriftstider tidigareredansvenska i
finns.för vilka datakonkurrenter

följdhar1980-taletdriftstiderna underökade varitDe en av
framför alltSkiftarbete två-användningenstigandeden av

kortade arbetsti-70-taletsskift påvilket sini ärtur ett svar-
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Diagram 10.7
Kapitalproduktiviteten justerad för driftstider

%
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100

z .l95 1

JtA tusera
90

l
i xzvl85

justerat
I

l80 V I
x I

75

70
72 74 8276 781970 80 84 86 88

KällaAnxo-Semeraa.

der driftstidernasvenskaDe har under 1980-automation.samt
talet ökat försnabbare de andra länder redovisas.än som

effektentotalaDen dock liten. förEn TFPjusteringär av
kapitalutnyttjandet nivåförändring procentenhetpåger en en

tjugoårsperiod, vilket mindre halv promilleöver är änen en per
kapitalproduktivitetenFör blir utfalletår. enligt dia-större;

förklarar10.7 kortare driftstider tredjedelnästangram en av
kapitalproduktivitetens fall industrin mellan 1974 ochinom
1982.

finns flera skäl tillDet graden kapitalutnyttjande varitatt av
förlåg del industrins produktionsanläggningar.så Ettstoren av

faktum skillnader kapitalutnyttjande bara tillintressant iär att
förklarasliten del löneskillnader för obekväm arbetstid ellerav

lönetillägg. tyder gradenDet kapitalutnyttjande3 Ackerby på atta.a. av
utsträckning bestämsnågon individuellainte i större genom

företagsvisaeller val mellan lön lönekostnaderoch sidanå ena
förläggningoch arbetstidens den andra.å

finns således förhållanden,Det institutionella form skat-i av
lagstiftningregleringar och avtal, påverkat kapi-iter samt som

talutnyttjandet Konkret detta tillägg tillnegativt. i attsyns
förordinarie timlön Skiftarbete, obekväm arbetstid tidiga-m m

Ävenhar relativt efterdåligt betalt förhållandenskatt.varitre
företagen, stela traditionersåsom och bristande flexi-inom
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spelat Härhakan in.arbetstidsschemanplaneringenbilitet i av
återkom-förbättringar. Vitillmöjligheterklarasåledesfinns

till detta.mer

LagerhållninglO.5.4
effektiviseraproduktivitetkapitalets är attökaEtt sätt att

bundetkapital iförOmsättningshastighetenlagerhållningen.
Sverigesketthar iSåökas.kanarbeteprodukteroch ilager

dock intel980-talet. Dettaunderländerandra synssåväl isom förde måtthellerdärmed iinteochkapitalstocksdatai - kapitals-eftersomredovisatshärkapitalproduktivitet som -
kapital.fastinkluderarendastnormalttocken

elleromsättningshastighetbrafinns serier överingaDet
kraftigtlagerindustrinsklartdockstårDet attlagerhållning.

följde pålageruppbyggnaddensedanned somskurits stora
1970-talet.vidöverbryggningspolitik mittenochlagerstöd av

svenskadenstatistiken pånedslag attsporadiska ityderLikväl
demedjämfört någralåg,lageromsättningshastigheten varit av

kapital-redovisar10.8Diagramkonkurrenterna.Viktigaste

10.8Diagram
viktiganågraochSverigeiKapitalomsättningshastigheten

konkurrentländer.

JapanUSATysklandSverige
ijärrförbaraarbete;rodukterlagerochavseende il Iâmitalomsättningshasügiytggrårmmranscr

arbete,Mänriskanmil.lundgren ionvandling,Hoduktionsfunlctionen iAhknann iKälla Hansij Wiksell1987.Almqvists

9 1171119
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omsättningshastigheten jämförbara branscher föri Sverige och
konkurrentländer.några

Enligt denna undersökning skulle omsättningshastigheten
för lager och produkter arbete vidi 1980-taletmitten av vara
1,5 högregånger Tyskland,i 1,9 högregånger USA ochi inte
mindre 2,3 högregångerän Japani motsvarandeinomän
branscher Sverige. Om siffrornai korrekta, innebär deär att
det finns betydande förpotential förbättringar produk-en av

svensk industritiviteten i lagerlösgå produk-att motgenom
tillförselmedtion ochråvaror komponenter enligt just-in-av

time-principen.

lO.5.5 Utnyttjandet fastighetskapitaletav

Ungefär tredjedel den totala kapitalstockenen utgörsav av
bostadskapital. Till det skall läggas industrins fastigheter, kon-
torslokaler statliga och kommunala lokaler sjukhussamt som
och skolor. Det årliga tillskottet form och ombyggnadi av ny-

drygbara detutgör totala fastighetskapitalet.procenten av
Innebörden effektiviteten utnyttjandetär det befintligaiatt av
bostads- fastighetskapitaletoch har betydelse för avkast-stor

det totalapå kapitaletningen samhället.i
finnsDet teckenmånga effektivitetenpå bostads-påatt

marknaden låg. Regelsystemen mycket omfattande.är Iär
nyproduktionen hindrar byggnormer och finansieringskrav
ibland byggföretagen bygga bostäder storlek ochatt av en
utformning35 efterfrågasSe vidare kapitel marknaden.i på Samtidigt harsom

12, avsnittet om bostadssubventionerre- ofta tillfallerstora välbärgade hus-som-gleringar. håll minskat hushållsmånga drivkrafter ekonomiseraatt sitt-
boende.36 Kapitalvinster har fördelatsSe Sandelin- godtyckligt.heltt.ex

Södersten Betalt Vad gäller utnyttjandet fastighetskapitalet saknas kvanti-avför bo, Rabénatt analyser helt.tativa Det gäller såväl sektor därprivatSjögren 1978, eller tomma-eller dåligtMeyerson-Ståhl- utnyttjade kontor fårändå misstänka effek-attossWickman Makten tivitetsproblem och kommun. Tidigare har denstatsom-bostaden,över offentliga sektorns kapitalutnyttjande sällan effektivt;1990. styrtsSNS
alternativkostnadnågon har beräknats ochinte utnyttjandet

har ofta lågt. Någonvarit systematisk undersökning dettaav
har mycket pekarägt misshushållningenpårum, men att
tidigare Operationssalarvarit stårstor. många gånger tomma
20 dygnet, ochtimmar skolor har takt medinte iom avyttrats

elevunderlaget krympt.att
Att kapitalutnyttjandet många gånger dåligt den of-varit i

fentliga sektorn torde bero på utnyttjande har kostatinteatt
Effektivtnågonting. kapitalutnyttjande har belönatsinte -
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förekonomimedförthar sämreutnyttjandeineffektivtoch
börjatdettaharutsträckningökadI nuenheten.berördaden

marknadenbjuds på öppnatillgångarna utåtgärdas attgenom
underlagfårmarknadsvärde, utgöradärvid åsätts somoch ett
den månIförvaltningar.ochmyndigheteravkastningskrav iför

fastigheterna inaturligtviskanståndtillkommerförsäljningen sektornoffentligaden genomdisponerasändåbehovmån avav
sale-and-lease-back-arrangemang.s.kellerhyresavtal

funktionssättKapitalmarknadens10.6
kapital-god krävsskall attproduktivitetkapitalets varaFör att

produktivitetgäller ärvadavkastningendärgörsinsatserna
totalfaktorpro-EliassonGunnar attskriverbokIstörst. nyen

kapi-priskorrigeratkanförändring ettduktivitetens somses
såledesförräntning avgörstalförräntningsmåttT Kapitalets37 Pro-Eliasson kostnader.till lågaprodukterproducerarföretagen rättduktivitet, vinster attav allokeringsme-väl-ekonomisk kapitalmarknadensoch blirsådantMed synsättett1991.färd, lUl Entillväxten.ekonomiskaför denavgörandeheltkanismer

verksamhe-detillkapitaletmarknadfungerande styreffektivt
högst.totalfaktorproduktiviteten ärdärter

gradalltför högbild sätterdenna iDelegationen attmenar
fram-Somproduktivitet.ochlönsamhetmellanlikhetstecken

produk-faktorerflervärlden änverkligadenfinns igått ovan, traditionell,Även medlönsamheten.påverkar entiviteten som
emellertid dessdessspelarkapitalmarknadenpåsnävare syn

roll.viktigeffektivitet en
dethuvuduppgifter. Förhar tvåmarknadernafinansiellaDe
tillsektoreröverskottssparande vissaikanaliseraförsta att

uppgiftenandra ärunderskott. Denharsektorersådana som
placeringarolikapåfördelariskersprida att resursergenomatt

bådadessauppenbart iettriskprofil. attDet ärolikamed
be-kraftigrtfinansielltfungerande systemvälavseenden

effektivitet.samhällsekonomiskfrämjarsystematisk33En föränd-kreditmarknadernasvenskadehar1980-talethur Underdiskussion av
statligtredovi-till hårtdetta går fortfarande systemet1970-taletsnabbt. På varratsHerring-Santo-i allasas harårtiondet så gottdet somUnderkontrollerat. senastefinansi-Denmero penningpoliti-ochförsvunnitkreditmarknadensektornsella regleringarsam- av

antalhällsekonomiska be- Ettriktning.marknadskonform stort nyalagtsken iomtydelse i expert- bl.afram,haroch växtmarknader sominstrumentfinansiellarapport varandranåoch attför investeraremöjligtdet spararegör
mellanhänder.direkt, utan
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Olika synsätt

finnsDet såväl starkt starktnegativa tolkningarpositivasom
detta skeende.39För diskussion I betraktasnegativtav etten synsätt utveck-ettoch värdering, lat finansielltse källa tillsystemet den realastörningarsom en avViottis kommentar produktionen. Förespråkarna för detta detill synsättHerring och San- attmenar

finansiella marknaderna drivstomero masspsykologiska faktorer.3.3. av
Kapitalmarknaden skönhetstävling, där aktö-sortsses som en

åt spekuleraägnar sig vad deatt irerna andra aktörertror att
bra eller dåligatror är Marknadsprisernastrategier. kan då bli

helt frikopplade från underliggande reala värden. finansiel-De
marknaderna blir kasinon. Iden de harmån någon samhälls-

ekonomisk betydelse, den eftersom finansmarkna-är negativ
derna attraherar kompetenta kunnatpersoner, som annars

produktivagöra insatser. Dessutom kan kurssvängningarmer
och spekulationsbubblor fortplanta till den realasig produktio-

orsaka och förkortastörningar planeringshorisonterna.nen,
Med detta har utvecklingensynsätt under 1980-talet främst
varit negativ.

finnsDet också finansiellapositivt deett påsynsätt markna-
derna. Finansiella mellanhänder erbjuder företag och hushåll

brett spektrum finansiellaett alltifråntjänster standard-av
bankinlåningskontontjänster till skräddarsydda kontraktsom

personligt utformade och livförsäkringsprogram.pensios-som
Ju utvecklade finansiellade marknadernamer juär mer-effektivt de fungerar desto bredare spektrum kantjänsterav-
erbjudas, samtidigt och kan välja den risknivå honsom var en
vill. Med detta blir utvecklingensynsätt under 1980-talet
starkt positiv.

Effekter produktivitetenpå
finnsTyvärr möjligheteringa siffror de effekterpåsättaatt som

borde ligga till förgrund ställningstaganden de ovanståen-som
de. En rad undersökningar allmännavisar ordalagi att en
effektivt fungerande kreditmarknad kan betydande tillskottge
till den ekonomiska tillväxten.

EEG-kommissionen har genomfört relativt omfattandeen
studie effekterna den marknaden.inre Enligt dennaav kanav
skärpt konkurrens de finansiellapå marknaderna medföra en
höjning EG-ländernas BNP med mellan 0,5 och lav procent

finansiella företag med lågatt produktivitet slåsgenom ut av
högproduktiva. Till detta skall lägga de indirekta effektermer
kommer från minskade ränteskillnader. De uppskattadessom

till 1,5 Sammantaget skulle såledesprocent. produktivitets-ca
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vilketBNP,drygttill 2 ärstimulansen uppgå procent unge-av
enligtmarknaden,effekt dentotalahälften den inrefär somav

de dyna-dettaskulle ingårI inteCecchini-kommissionen, ge.
flestadeochtillkommereffektermiska varaansessom avsom

sikt.långviktigastede på°° ochSe Herring
tillgäng-Ändå bästade denSantomero osäkra.Siffrorna representerara.a. är

dendärförfårområdet. De mestkunskapen påliga somses
har varittillgänglig. Det intekvalificerade gissning ärsom

utvecklingen. Någrasvenskadensiffror påmöjligt sättaatt
analy-kvantitativadärför denfåriakttagelserkonkreta ersätta

sen.

låne-Tidigareökat.få harlånmöjligheterHushållens varatt0
betala dyrtvilleför denransonerade intemöjligheterna som

kreditvärdig-hushållensdetdagmarknaden. Iden grå ärpå
lånemöjligheter.derasbegränsarhet som

företagscertifikat] harsåsomfinansiella instrumentNya0
finansi-tillalternativföretagmedelstoraoch ettgivit större

ochbanksystemetpåharbankerna. Det sattviaering press
upplåningskostnaderna.minskat

lånmöjligheterfåtthushåll haroch att tastörreFöretag upp0
fåmöjligheternaökarutlandet. Det attplaceringareller igöra

riskprofil place-påväljaochkapitaletavkastning påhögre att
skulder.ochringar

för-harochriskerkreditvärdighet, priserInformationen0 om
bättrats.

icke-finansielladeneffekter TFPpå iborde ha positivaDetta
marknadernakommaeffekt kan attEnsektorn. negativ av

förgrogrunddärmed skapaochtycksemellanåt överreagera en
tidi-motsvarighethade någonbeteende,spekulativt intesom
fleraocksåhar påkreditmarknadernaAvregleringen avgare.

vilketkreditgivning,alltför lättsinnigföljtshåll or-nuenav
lyc-dockharIngenlikvidationer.ochkonkurserradsakar en

produktivitetsutveck-dettaeffekterna påkvantifierakats av
lingen.

sektornfinansielladen idelartycksavregleringenTrots av
oligopolmarknad.skyddadfungerafortfarandeSverige ensom

såväl iförsäkringssektorn. Detbank-såvälgällerDet synssom
räntemarginalerna räntenettot.som

utvecklingenvaddefinitiva påfinns således inga avDet svar
allmännaDelegationensinneburit.marknadernafinansiellade

de negativa.effekterna varit ände störreintryck positivaär att
förändringarhävdaomständigheterunder attattDet går inga

produktivitets-bakomskulle liggafinansiella sektorndenav
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inträffadedenna 1970-talet, medanstagnationen; på omvand-
lingen finansiellade marknaderna 1980-talet.kom4 finns påDäremot av

det problem på vissa Däremot utvecklingen finnsdet alltförriskervisar iatt snävtdelmarknader, som motiverade finansiellaregleringar det området.på Omsätt-kan påverka kapital-
ningsskatten penningmarknadenpå resulteradebildning och it.ex attpro- man

duktivitet negativt. drev marknaden utomlands. minskade effektivitetenDetta i
sådant denEtt sårör den inhemska finansiella marknaden.kallede venture-ca-

pital-marknaden. Vi
återkommer till den

kapitel.i nästa
Infrastrukturen10.7

viktig del kapitalstockenEn infrastruktur, dvsutgörsav av
förnätverk bil, båt och telekom-via järnväg,transporter samt

munikationer. behandlas förDe detta eftersomsig, i avsnitt,
infrastrukturinvesteringarbeslut uteslutande fattasnästanom

statsmakterna eller kommunerna följtoch harinteav samma
beslutskriterier formatseller drivkrafter andraav samma som
investeringar.

Infrastruktur10.7.1 och produktivitet
infrastrukturellaDe Sverige underinvesteringarna i storavar

framföroch 60-talen, då1950- allt byggdes Däref-vägnätet ut.
har infrastruktur sjunkit underinvesteringarna iter samma-

period produktiviteten. Ungefär finns42Se Aschauer imönstersomt.ex samma
Public Expendi-Is flera andra länder. föranlettharDetta åtskilliga debattörer attProductive,ture hävda minskningen infrastruktur föror-investeringarna iatt avofJournal Monetary

sakat en del av dämpningen produktivitetstillväxten.42Economics, 1989. av
Delegationen ställer för del skeptisk till långtgåendesig sin43För diskussionen

faktorer,dessa tolkningar enkla samband infrastrukturinvesteringarmellanav se av
Snickars Sam-t.ex och TFP makronivå. Statistikenpå korrelationvisar änsnararehällsekonomins

kausalitet. Andra, bakomliggande faktorer kan ha påverkatoch kom-transport-
munikationsförsörj- såväl produktivitet infrastrukturutbyggnad riktningi visssombilaganing, 16 till under olika perioder. Det heller självklart detinteär justärattLU 90. Se också en infrastruktur förnyinvesteringarna det centralai i sig ärregressionsanalys som

utförts produktiviteten. Underhåll bör det förmöjligt infra-äldresom av göra
OECD och vidsom fungerastruktur väl, Slutligenåtminstone har olikaatt ett tag.internationellen infrastruktur olika effekter produktiviteten.påtyperfinneröversikt avtäm-
ligen förstöd Analysen sambandet infrastrukturmellansvagt och produkti-avdet enkla samban- därför utföras med andramåste metoder enbartvitet än genomdet aggregeradpå

jämföra makronivå. Delegationen har låtitpåInfrastructu- att aggregatnivå ge-
and Private Sec- nomföra flera infrastrukturensolika studier betydelse. Enre avProductivity,tor identifierardessa för infrastrukturensmekanismer på-treavWorking Paper 91,

verkan produktivitetenpåOECD 1991.
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tydligtMest ärdessinfrastrukturen tjänster.utnyttjareger
sänks.transportkostnadernaatt

skalför-ochkapacitetsutnyttjandet stigerEfterfrågan ökar,
bättre.kandelar utnyttjas

indu-tillmöjligheterskaparinfrastrukturellaStora system
ochutvecklingstriell innovationer.

1800-taletsförvandladetypexempel järnvägen,Ett är som
avståndentidsmässigakanaler. Dealla dessasamhälle via

förbilligades. I sinlandtransporternaradikalt ochkrymptes
storföretagetmodernaför detdettabanadeförlängning vägen

medgeografisk enhet natio-tillihopoch knöt nationen enen
produktivi-stimuleradeeffekterdessaSamtligatidszon.nell

tetsutvecklingenfInfra-4 Hultén
sänkerindustriell infrastrukturenstruktur, Eftersom transport-iinvesteringar

ochomvandling infra-pro- näringslivetförvånandefögadetkostnaderna, attär serduktivitet i expert- produktivitetsbefrämjande.utomordentligtstrukturen somrapport
fullt enkla.emellertid såmakronivå inteSammanhangen på är

effektergoda påvisserligenkanlnfrastrukturinvesteringar ge
betalasdesynnerhetlönsamhetföretagensenskildade avom

dockföretaget. Detenskildadetoch ärskattebetalarna inte av
likainfrastrukturinvesteringar inteuppenbart stora po-geratt

totalfaktor-samhälletshelautvecklingeneffekter påsitiva av
gällervadbl.akostnader,också drareftersom deproduktivitet,
infra-effekterfrågan vilkarelevantadenmiljön. Dessutom är

medjämförtproduktivitetenfår påstrukturella investeringar
alternativa investeringar.

Infrastrukturkapitalet Sverigei10.7.2

dessabeaktautföra sökerlåtit omstän-delegationenstudierDe
samban-kvantifieraförharmetoderdigheter. Två använts att

produktivitetsutvecklingen.ochinfrastrukturenmellandet
försökt kal-studierefereradetidigareharHansson i sinBengt

infrastrukturkapitalet, givetstorlekenoptimala pådenkylera
snabbadenfinnerlönekostnad. Hanochkapital attprivat

70-och börjanunder 1960-infrastrukturenutbyggnaden avav
dettapåinfrastrukturen,faktiskaden mättledde tilltalen att

optimala.den1980-taletbörjanunder större änsätt,45 varHansson ava.a.
uppenbarli-detbokstavligt,tolka ärResultatet svårtär att men

denutvecklingförhävda aggregera-svårt att avatt svagengen
relationställsdettadeninfrastruktur, då på isättstockende av

förklara denkunnaskullekapitalstocken,till den svagaprivata
TFP.utvecklingen av
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Samtidigt talar förmycket analys infrastrukturensatt en av
inverkan produktivitetsutvecklingenpå bör rumsligtigöras ett

Infrastrukturensperspektiv. syfte underlättajuär att transpor-
mellan olika punkter geografin. Delegationen har därföriter

genomföralåtit omfattande studie, där de rumsliga aspek-en
centrum.ställts46Johansson, iAn- terna

Holmbergderstig, Utredarna har sökt vilka effekter infrastrukturkapita-avgöra
och Strömquist In- lets uppdelning såväl slag haftpå har näringsli-påregionsomfrastruktur, produk-

produktivitet respektive Den undersökningenkonkur- ioch region.vetstivitet
renskraft i expert- behandlar således infrastrukturens förbetydelse produk-inte
rapport utveckling den nationellapå däremottivitetens lämnarnivån;

den information hur den funktio-regionala ochmatnyttig om
nella infrastrukturellasammansättningen investeringar på-av
verkar produktiviteten.

slutsats infrastrukturEn den de effek-är att störstasom ger
industrins produktivitetpå kommun vägflödeska-iterna ären

flygkapaciteten och tillgängligheten tillpaciteten, internatio-
nella framförvarumarknader, allt hamn. Generellt gällervia

tillgången till utbildad arbetskraft viktig. självaI verketatt är
ligger de produktivitetseffektema infrastrukturenstora ien av

den utbildad arbetskraft tillgänglig. Rörlighe-just i göratt mer
arbetsmarknaden ökas.påten

framförUtredningen allt tvärsnittsstudie. Den stude-är en
vad skiljer olika kommuner infrastruktursystemoch åtrar som

vid tidpunkt. kanDen således besvaragiven ellerinteen
kvantifiera frågan infrastrukturens förbetydelse produkti-om
vitetsutvecklingen tiden. framgår,Dock förbättringenöver att

vägflödeskapaciteten under 1980-talet betydligt lång-gåttav
tidigare. Vägtrafiken har ökat snabbareän än vägar-sammare

kapacitet. Tabell infrastrukturkapitalet10.9 devisar attnas
decennierna betydligt långsammare antaletsenaste växt än

fordon infrastrukturen. medförtharDettanyttjar träng-som
förseningarsel, köer och transporterna.av

Andra infrastrukturkapital harinvesteringar docki vuxit
under period, däribland flygplatserna. Det svårtär attsamma
kvantifiera den betydelsen fördetta TFP-sammantagna av
utvecklingen. Nedgången infrastrukturinvesteringarna harav
sannolikt medverkat, det dengår inte visa varitatt attmen
central. har haftDäremot den betydelse för dämpningenviss

arbetsproduktiviteten näringslivet.iav
kan dettaMan sammanhang konstatera deni regionalaatt

densammansättningen investeringarna inte varitav ur pro-
duktivitetssynpunkt förhållandebästa. De till trafikvolymeni
bästa finns befolkningendär glesast och den ekono-vägarna är

Ävenmiska aktiviteten lägst. det möjligt kvanti-inte är attom
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10.9Tabell
1963-85.i SverigekommunikationssektorniInvestering

ökningstakt.efterRangordning

Årlig procentuellMifoner kronorTyp
196319 tillväxt5 -1985

utrustningochFordon
8,5400 +Flygplan

+4,55002postutrustningochTele-
3,83 800 +personbilarNäringslivets
3,63 700 +Lastbilar
2,2500 +Bussar

+1,112500Hushållens fordon
2,0300och lokJärnvägsvagnar -
7.3200Fartyg -
123 900 +Summa

Infrastruktur
postanläggningTele- och

+1,02 000nätoch
Övriga kommunikations-

+0,78001anläggningar
2,12 600vägarGator och -
0,36 400Summa -

konkunenskmft, 9ochproduktivitetmfl. infrastruktur, expertrapponKälla Johansson

produktivitetsutvecklingenförbetydelseinfrastrukturensfiera
flaskhalsproblemidentifierasåledes vissakanmakronivå vipå

infrastrukturkapita-snedfördelningregionalmöjlig avsamt en
let.

blieffekternakan deavhjälpsproblem negativadessaOm
blir alltinfrastrukturenDelegationenbetydande. attmenar

befinnerframtiden. Sverige sigproduktivitetenför iviktigare
konkur-Skalleuropeiska kontinentensfrån denlångt centrum.

förmåsutländskaochgod satsarenskraften investerare attvara
infrastrukturen.moderniseringsnabbkrävsSverige,i aven
dockkanske, ibör inte görasvilkaAnalysen satsningar somav

effekterna pågenomgångkrävsordalag. Detallmänna aven
återkom-infrastrukturprojekt. Vispecifikaproduktiviteten av

policykapitlen.frågantill imer
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10.8 socialaDen organisationens
betydelse

vill avslutaVi detta kapitel med påminna investe-att attom
sker vakuum. kapitalbildningenringar Förinte i skallett att

effekter krävspositiva deinvesteringarnaatt accepteras av
människor skall handha kapitalet, och finnsdet utbil-attsom
dad personal sköter maskinerna och Såutrustningen. ärsom

fallet.alltid Investeringar iblandinte äger i organisationrum en
kan hantera dem. kan förklaringDettainte tillsom attvara en

effekterderas produktivitetenpå blir mindre än väntat.
Eliasson har uttryckt detta följandepå Organisations-sätt

kunnandet verkstaden kan eller kompenserasi inte ersättas av
maskinerhögpresterande finns7 Det exempelEliasson många på atta.a.

högpresterande maskiner, installerats fel ställepå isom pro-
duktionsflödet, sänkt totalproduktiviteten. Ett exempel på
dyrbara förväntade produktivitets-investeringar inte givitsom
effekter 1980-talets informationstekno-är investeringar istora
logi. Vid slutet fördes1970-talet animerad debatt deav en om

produktivitetsvinster förväntaskunde datorise-stora som av
talade detMan papperslösa kontoret, farhågorringen. ochom

föryppades arbetslöshet den väldigaspåren produk-istor av
tivitetshöjning skulle komma datorernanär männi-ersattesom

Ändåskor. Under l980-talet har datainvesteringar skett.stora
har produktiviteten väntat.inte stigit45Datorerna somsyns

överallt iutom pro-
duktivitetsstatisti-
ken har nobelpris- DatainvesteringarRobert So-tagaren
low sagt. tänkbar anledning den socialaEn depåorganisationenär att

enskilda arbetsplatserna förmått assimilera den tekni-inte nya
förstärktsken. sistnämnda kan haDet investeringarnaattav

alltföribland skett avancerad teknik. Dyrai investeringar i
avancerade högteknologiska centraldatorersystem stora-
med kapacitet har fulltalltid kunnatinte utnyttjasenorm -

de anställda har kunnat helaFör datakapaci-utnyttjaut. av
det dagliga finnsarbetet. också konkretaDet mångaiteten

exempel hur mjukvaran dataprogrammenpå inte varit- -
tillräckligt användarvänlig.

kvantifiera effekternaomöjligt, felin-Det sådanaär att av
finnsLikväl internationella utredningar,vesteringar. som

faktorhävdar detta bakom produktivitetsstagna-äratt en
dansk undersökning produktivitets-Entionen. t.ex attmenar

doppet dansk industri vid l980-talet till deli mitten storav
förklaraskan överoptimistiska dyr high-investeringar iav
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fleraefter dåförrän år,betalabörjadevilka sigtech, inte
sig.tillförmått demarbetsorganisationen ta9 Allan Naes Gjer-

TEP-program diskrepanserocksåm.flding Jagten betonars.kOECDs att
forsvundnedenpå efterbliven socialochteknologi organisa-avanceradmellan enproduktivitet, Ju- Särskilt gällerproduktivitetsutvecklingen.kan hämmationökonomfor-rist- og

teknikforlag,bundets utvecklingen språngtekniska idendetta tar somennär
1990. understry-sammanhang. Manochledappliceraskan mångai
5° Tech-NewJ Se mellansamspelhandlar männi-förändringtekniskker omattthenologies in socialsåledesutvecklingTekniskmaskin.ochska är process,enSocio-Eco-19905.A

ellerhårdvarainstallationmedlikställaskanStrategy, intenomic nyavsom
OECD 1988, omfattande teknis-samt Såutvecklingteknisk mening.iren snäv

Man-Managing informationsteknologin kräver,denförändringarka nyasomAdvancedinpower institutionellgradvis anpassning tarhävdar OECD,Manufacturing somen
Technology, tid.

TEP1991.OECD sambanddirektharspännande hypotes,Detta är somenTechnologyförstår
betydelse detarbetsorganisationenssades imed vadPro-and Economic omsom

gress. hävda Sveri-dock knappastkapitlet.föregående Det går attatt
Åtskilliga5 eko- från dettaandra, ellerkraftigt skiljeravseendedetta sig attigeharnom-historiker tillväxtmönsteravvikelserförklaraskulle vårtnågra i gentemotdetpekat på att nor- länder.andraflera decen-malt tar

teknis-för datatekniken kommerförutspånier kanstora Däremot attattmanförändringarka att produktivitetstillväxthöjd90-talet ochundermogna ut gedvsmogna, spri- första harskäl. detFörflera områden. Detta tvåinomochapplicerasdas, av
produktivi- applicerbaranvändarvänlig ochallttekniken blivit istora per-mertetseHekter. Se t.ex harandracentralenheter. detför Förställetsondatorer ii storaDavidPaul Gene-

från börjanredanvidgeneration är attväxtral Engines,Purpose som vanupp,en ny
and Pro- produk-betydandeInvestment innebärdatatekniken.använda Detta en

Growth,ductivity tivitetspotential.stencil 1990,IVA
kapitalbildningenlärdomviktigEn är, ävenattda-där han liknar omannan

datorisering alltidbehövsför produktiviteten,avgörandelångsiktigt integens är
elektrifieringen,vid produktivitetseffekter.för Pro-investeringar attstora, nyaförinleddessom Oftavardagsrationalisera. gårhandlar ocksåduktivitet attsedan.100 år omnästan

och arbetsme-förbättradinföra teknik,det organisationatt ny
nyinvesteringar. Speciellt gäller detta inomtoder utan storaciterade52I sin ovan

tjänstesektorn.delarutredning pro-om av
myntadeduktivitet kapitel,dettaframgåttÄven ärinvesteringar, avsomombe-LundbergErik dem.blind påalltsåfår sigväsentliga, stirraintemanHorndals-greppet

effekten justom
vardagsrationa-den

Slutsatser10.9lisering i järn-som
Horndalverket i gav

pekatskapitalbildningproduktivi-årlig långsammare utkapitel hardetta somIen
2tetsökning på pro- produktivitetstillväxten in-idämpningentillförklaring avennyinve-utancent betyd-harKapitalintensitetenl970-talet. växtsedandustrinsteringar.

tillväxtendämpat ivilkettidigare,långsammare ar-ligt än
betsproduktivitet.
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viktigt resultatEtt analysen skillnaden mellan ochkort-ärav
långsiktiga faktorer. De produktivitets-svängningarnastora av
utvecklingen den branta nedgången vid 1970-mitten av-

förstatalet, under delenuppgången 1980-talet och stagna-av
slutet 1980-talet kortsiktiga hängertionen ochmot ärav -

med cykliska framför allt arbetsmark-svängningar påsamman
naden. underliggande,Den långsiktiga tekniska utvecklingen
har, för förändringar kapacitetsutnyttjan-när man rensar av

förhållandedet, dämpats till 1960-talet likai inte svängtmen
mycket.

starka cykliskaDe hänger med detsvängningarna samman
fallet lönsamhet och produktion under 1970-talet.stora av

Devalveringarna kortsiktigt effekter lönsamhetpåpositivagav
och kapitalbildning, har längre sikt minskat omvand-påmen
lingstrycket. drivkrafterFöretagens arbete med ka-ersättaatt

har försvagats.pital
Till detta kommer utländska företags motiv investeraatt att
Sverige har otillräckliga. hängeri Detta medvarit samman

avsides geografiskaSveriges läge, med höga kostnader,parat
förvärvskontrollen och osäkerhet energipolitik, lönsamhetom
och kostnadsutveckling. Samtidigt har hushållens fal-sparande
lit.

Kapitalutnyttjandet och kapitalproduktiviteten har upp-
brister, såväl industrin tjänstesektorn.visat inom Detisom

gäller både lagerhantering, driftstider fastighetsförvalt-och
ning.

Infrastrukturinvesteringarna fallithar effektennågot, men
detta produktiviteten makronivåpå kvantifiera.på går attav

Dock försummelserkan detta områdepå negativastora
effekter framtiden. slutsatsEn kapitleti inves-är, attannan av

för få effekt produktiviteten, sketeringar på måsteatt i en
arbetsorganisation kan assimilera dem.som

Delegationens slutsats kapitalbildningen viktigtär att är ett
förområde produktivitetsbefrämjande politik. kräverDeten

försåväl stärka den långsiktiga förtrendeninsatser att attsom
undvika djupa nedgångar den inträffat under 1970-artav som
och 80-talen. efterfrågetryck,Basen relativtär ett gott som
håller kapacitetsutnyttjandet. Produktiva investeringaruppe

lönsamma förhållandemåste till alternativa placeringar,ivara
samtidigt omvandlingstrycket bör hårt. Vidare krävssom vara

drivkrafter förbättre hushållens försparande och kapitalbild-
företag.och medelstora Stabiliseringspolitikensmå börning i

fastainriktas spelregler, fastmed förpå växelkursatt attge
hålla Infrastrukturenosäkerhet och realränta. byg-måstenere

och företagutländska stimuleras Sverige.investera iut attgas
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ochling
teknikspridning

första rörtvå Detproblemkomplex.analyseraskapitelI detta
produktivitetsutveckling-förbetydelsebranschsammansättningens

Är högteknologiskandelför litenSverige harproblemet atten.
långsamt jäm-gått ellersnabbtstrukturomvandlingenindustri Har

teknikspridning samtandra rörkonkurrentlånderna Detmedfört
problemsärskildanäringslivsvensktHarutveckling.ochforskning

påverinnovationer Hurpraktiskaforskningsresultat tillföra överatt
produktivitetstillväxtendettakar

produktivitetförDrivkrafter1.1

detkapitlen,föregåendebåda ifrån deskiljer attKapitel l l sig
produktionsfaktor. Utgångs-speciellbehandlar någondet inte

produktivi-del denställethär uppmättapunkten i attär aven
förändringarfrån påkommermakronivåpå intetetsstegringen

frånflyttasfrånarbetsplatserna,enskildade attutan resurser
högre.produktivitetendärtill ärarbetsplats annan,enen

strukturomvand-med takteneffekt ihängerDenna samman
branschermellanskerresursomflyttningardedvslingen, som

strukturomvandlingenTraditionellt har ansettssektorer.och
tillväxten.elementviktigt iettvara

frågadennaaspekterrad olika påkapitel kommerdettaI en
överflytt-kalladedestorleken såpåbehandlas. Det röratt

frågandem. Detdrivervadliksomningseffekterna, rörsom
särskilt högekonominspeciella sektorerhuruvida inågra ger

Sverigestrukturomvandlingenhuruvida iochproduktivitet,
förhållandeminskatellersektorer idessasådan växtvarit att

till konkurrenterna.
utvecklingforskning ochocksåkommersammanhangdettaI

teknikochför spridning innovationermekanismer nysamt av
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behandlas. Det föroch omedelbartatt iämnet sigär inte
förknippat med strukturomvandlingen. Ofta har dock de båda
aspekterna behandlats samtidigt. Näringspolitik bygger ibland

föreställningenpå branschstruktur önskvärd ochvissatt ären
särskilda, riktade för och teknikspridningFoUinsatser böratt

förvidtas driva den ekonomiska utvecklingen det hållet.åtatt
Frågan således kraftervilka förmår flyttasär attsom resurser

från verksamhet till högproduktiv. Frågan ären en annan, mer
också vilka drivkrafter finns för spridasinnovationer attsom

forskningoch skynda frågorpå Dessa hängeratt iprocessen.
med den fråganvidaresin marknadernasnäratur samman om

funktionssätt effektivitetenoch resursutnyttjandet, vilkeni
kommer behandlas kapitel.iatt nästa

11.2 Branschstruktur överflytt-och
ningseffekter
Rent mekaniskt kan efterhand förklara deliman en av
orsakerna till hög produktivitetstillväxt med eko-antingen att

har struktur,nomin deli meningen att storen gynnsam en av
produktionen sker branscher med hög produktivitetstillväxt,i
eller strukturomvandling flyttar tillsåatt äger attrum resurser
sektorer med högre produktivitetsnivå.

frågor harDessa spelat roll debatten produktivitet.istor om
Delegationen fördock del dessa faktorer knappastsin attanser
kan kausal förklaringnågon till produktivitetstillväx-ses som

utveckling. Såväl strukturen omflyttningsmönstrettens ärsom
nämligen resultat andra, grundläggande krafter. Struk-av mer
turomvandlingens hastighet och riktning beror dels hurpå
efterfrågan förändras tiden olika sektorer, dels huriöver på
ekonomins komparativa fördelar ändras. följandedetI kom-

därför analysen såväl överflyttningseffekternamer av som av
branschstrukturen behandlas detta, fundamentalaatt ur mer
perspektiv.

Överflyttningseffekter1.2.1l

överflyttningseffekterMed de effekter denpåmenas aggrege-
rade produktiviteten statistiken avläses flyt-dåisom resurser

mellan olika sektorer. kanDet antingen sigtar röra över-om
flyttningsvinster, flyttardå till sektorer med högreresurser
produktivitet, eller överflyttningsförluster, förflyttning-dåom

sker till sektorer med lägre produktivitet. Omflyttningenen
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flyttasproduktivitetsnivånpåverkadels attkan resursergenom
påverkadelsproduktivitetsnivå,olikamedsektorermellan

sek-flyttar mellantillväxtproduktivitetens att resursergenom
tillväxttakt.olikamedtorer

debat-betydande rollspelat itidigareeffekter harDessa en
vilkenfrågangäller i ut-produktivitet. Det t.ex omten om

jordbruk,arbetskraft mellan in-omflyttningensträckning av
produktivitetsutvecklingen,påverkattjänstesektorochdustri

jämförelseinternationellharfrågan Sverige iliksom enom
dock,Delegationenindustristruktur. re-sommenarogynnsam

strukturförändradfeldetframhållits,dan säga attär attatt en
börStrukturenproduktivitetsförändringar.orsakar snarare

omflytt-förkrafterliggandedjupareandra,följd avensomses
resursenuppgraderingochning avl berorDessutom

harroll diskussionen,spelatöverflyttningseffek- ändåfrågan iEftersom stor
uppmättaternas från olika utgångs-flera studierutföralåtitdelegationen somgradhögstorlek påi arbetsproduktivitetgällervadfrågan, bådeanalyserarpunktervalet aggrege-av

tillväxttakt.såvälfler förJu och nivåringsnivå. och TFP, som
analysensektorer

omfattar, desto stör-
defini-blir, perre

undersökningöverflyttnings- SCBstion,
eifektema.

Sverigeproduktivitetsutvecklingen i görsstudieSCBsI överm.fl Pro-2Aspen
näringslivet. Detduktivitetsutveck- detfin disaggregering privatarelativt avensvensktlingen nä-i ochtillverkningsindustrin 59sektorer, inomdelas 20iin varavstudieringsliv en- förkalkyl hartjänstesektorn. En gjorts utatt separerainomnational-baserad pâ

kommitutvecklingräkenskaperna, arbetsproduktivitetenseffektden påex- som
pertrapport branschsammansättning.arbetskraftensförskjutningarfrån i

och 60-mellan 1950-tydligfinner då omsvängningMan en
andra.80-talen denoch åoch 1970-sidantalen å ena

frånarbetskraftöverflyttningarsvarade1950-taletUnder av
förproduktivitetmed högtillmed låg näringar unge-näringar

produktivitetsökningen. Det inne-årligadentiondelfär aven
medarbetad iBNP timmeökningenårligadenbär peratt avav
bran-mellanomflyttningarstoddrygt 3genomsnitt procent

procentenhe-ungefärför 0,3aggregeringsnivådennascher på
överföringsvins-dessastorleken1960-taletUnder avtog avter.
strukturföränd-har80-talenochUnder 1970-påtagligt.ter

Statistisktöverflyttningsförluster.stället genereratiringarna
tiden.avtagandeochobetydligaheltdock överhar de varitsett

till 0,1uppskattaskan del970-talet procentbörjanUnder av
mätbara.knapptde1980-taletslutetoch ärår mot avper
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Bentzels studie

Ragnar Bentzel den utredningi redovisadesgör föregåen-isom
kapitel3de3 ocksåBentzel Produk- studie överflyttningar arbetskraften av avutvecktivitetens mellan olika delsektorer näringslivet.i offentligaDen sektornling 1970-1990 i har såväl Bentzelsi SCBs studiei uteslutits analysen påsom urexpertrapport

grund bristen relevanta datafpå Utgångspunkten tabellav är4Affärsverken ingår
l 1.1, produktionsvärdetvisareftersomdock de sysselsatt olikasom i närings-per

räknas till det priva- Aggregeringsnivån här hosär SCB;grenar. Bentzelgrövre ännäringslivet.ta har bara 9 delsektorer.
framgårDär betydande skillnader föreligger mellan deatt

olika produktivitetsnivåer.näringsgrenarnas Jordbruk, handel
och övriga liggertjänster lägst, medan banksamtgas
försäkring ligger högst. Det innebär, överflyttningatt en av
arbetskraft från verksamheter förrade till verksamheter dei i

höjer arbetsproduktivitetens5 förutsätterDetta genomsnittsnivå.5 Detsenare
dock deinteatt framgår ocksåge branscher med höga nödvändigt-nivåeratt intenonzsnittliga nivåer- har snabb tillväxt. överflyttningvis En från sektor medrespektive eninom;ia

snabb produktivitetstillväxtsektor förändras till med kan därför mycketav en svag
omflyttningen medföraväl den aggregerade produktivitetsnivån initialt- attdvs marginalproaatt nämligen denstiger, sistnämnda sektorn har högre produk-omduktiviteten inte

förstnämnda.denskiljer från tivitetsnivå änsig
genomsnittsproduk- tabellI 11.2 redovisas effekten sysselsättningsmönstretsavtiviteten. förändring mellan de utvalda delsektorerna. börDet noteras,

siffrorBentzels för det första från produktionatt utgår per
sysselsatt [ej timme, för det andra redovisar effekten påper
produktionen [ej produktiviteten, för det tredje endastsamt
inkluderar nettoeffekten omfördelningarna [där den totalaav
sysselsättningsförändringens effekter bort. Slutligenrensats
bör observeras, data hämtade från vilketNR, bl.a innebäratt är

Tabell 11.1
Produktion sysselsatt i olika näringsgrenarper
Kronor 1985 årsi penningvärde.

Näringsgren 1970 1980 1989
Jordbruk 56 77 122m. m.
Gruvor 141 149 204
Industri 94 113 140
EI, 270vatten 414 686gas,
Byggnadsind. 88 117 143
Handel 80 94 107
Transporter 85 116 148
Bank 246 254 221m. m.
Andra tjänster 64 79 89
Hela näringslivet 94 119 143
Källa BentzelProduktivitetensutvecklingl970wl990, 3expemapport
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.2Tabell 11
1960-89på tillväxtenomfördelnlngseflektersysselsättningen

Årliga ökningar i procent

1980-85 1985-891975-801970-751960-70
2,82,21,02.84,2Tillväxt

orsakadVarav
0.40.20,30,51,1omfördelningav

BentzelKälla a.a.

frånförsäkringssektornför bank- och utgårserien tumre-att
produktivitetstillväxten 2 år.geln är procentatt per

omfördelningen arbets-metod skulledennamedMätt av
haft icke obe-perioden harhelakraft mellan sektorer över en

framgår denocksåeffekt tillväxten. Dettydlig påpositiv att
halvera-och 70-talen.ordentligt mellan 1960- Denminskade

därefter tillbaka ytterligare1970-talet, sjönkviddes mitten av
Omför-1980-talet.andra delenunderökadeoch något igen av

underdelningseffektens betydelserelativa störst senarevar
för samla-tredjedel dendå den stod1970-talet,delen avenav

tillväxten.de
överflytt-beräkningarnaSammanfattningsvis bådavisar att6 exempelEtt är att olika, beroendeningseffektema blirhar påNivånavtagit.överflytt-del agg-en av

ningseEekten häng- metod bakgrundstatistisk Detoch gårregeringsnivå inte, mot
atter samman ar- grund-problem ochanalysens påvad attsagts omsom ovanavbetskraft, netto, omfördelningseffektenhävdaovanstående,val det attflyttat från jordbruk avav

nivå till fi-[med låg självstän-sektorerarbetskraft mellan näringslivets någonutgör
[mednansiell sektor näringslivet.produktivitetsretardationenförklaring tilldig ihög, samtidigt som siffror redovi-uppfattning deDelegationens är attsannoliktNR somsnarareun-

derskattat produkti- tillbaka-den allmännaavspeglingdetta avsnitti ärsats avenvitetsutvecklingen dekapitel och orsakatstidigarekartlagtsgång i som avsomdeninom senare. diskuterats.faktorer därsåledesDet möj- somär
ligt den positivaatt
effekten omflytt-av

dennapåningarna,
och komparativaBranschstrukturaggregeringsnivå, ll.2.2är

vadstörre än som fördelarhär angivits.
Krafft,7Hansson, be-branschstrukturendärför delegationenstudieI en annanoch Swe-Lundberg drivkrafterna bakomliggandedjuparedeanalyserasrörs, pro-denborg Interna-

detoch särskild inriktningmed påtionalisering internatio-duktivitetstillväxten,
produktivitet, ex- indu-svenskadenDärspecialiseringsmönstret.nella visas attStor-pertrapport förändras riktningtenderatstrisysselsättningen isuccessivt atteffektenleken av

branscher.7 finner teckenSamtidigttill 0,3uppskattas högproduktiva manmot
årlig till-procents specialiseringsmönstretsvenskadetutvecklingenpå att av -produktivi-växt av utvecklasproduktionsinriktningindustrins isvenskahur denteten.
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förhållande till medborgarnas konsumtionsmönster vilket i sin
branschmönstret för nettoexporten undertur anges av -

1980-talet bytt riktning.
marknadsekonomiI specialiseras enlig-iöppen nationeren

het med respektive fördelar.komparativa fannsTidigaresina
starkt samband mellan svensk specialisering och åett export

förädlingsvärdesidan och sysselsatt andra sidan.åena per
Eftersom fördet åstadkomma förädlingsvärdehögtatt ett per
sysselsatt krävs realkapital syssel-antingen insatserstora av per

eller kvalificeradhögt arbetskraft, avspeglar detta desatt att
fördelarna förkomparativa svenskt näringsliv legat branscheri

med hög kapitalintensitet och humankapital. Svenskavancerat
framindustri har till 1970-talet allt specialiserat påsigmer

produktion med hög produktivitet i föräd-högtmeningen
lingsvärde sysselsatt, vilket hänger snabbmedper samman
ökning såväl humankapital realkapital.av som

Under 1980-talet har emellertid förändrats. Speci-mönstret
aliseringen branscher försva-med hög kapitalintensitet harpå
gats.

Författarna till 8 denna utvecklingexpertrapport attmenar
förändringavspeglar den svenska ekonomins kompara-en av

fördelar, orsakad jämförelseinternationell otillräck-tiva ienav
lig real- och humankapitalbildning. tolkningen,Den menar
författarna, styrks förädlingsvärdet sysselsatt iattav per svens-
ka producerande dotterbolag utlandet, tidigare överlagi som

lägre de svenska delarna motsvarande koncerner,varit iän av
tenderat öka snabbare Sverige. orsak kanEniatt än envara

utflyttningkontinuerlig aktiviteter förädlingsvär-med högtav
de de multinationella företagen från till utlandet,Sverigeinom
föranledd försämrad relativ tillgång real- och human-påav en

Sverigekapital i3 m.flHansson Ex-
pertrapport stärker slutsatsenDetta kapitel därlO, långsammarei en

lyfteskapitalbildning fram förklaring till insaktningensom en
produktivitetstillväxten. viktiga härDet är att utöverav man,

denna effekt,grundläggande förändringockså kan urskilja ien
omflyttningsmönstret mellan branscher, förmån förtill de
mindre kapitalintensiva.

Sammanfattningsvis har överflyttningsvinsterna varit po-
under arbetskraftl970- och 80-talen; flyttatshar tillsitiva

sektorer med högre produktivitet. dockExpertrapport 8 visar
samtidigt detta hög efterfrågangrad beroddei påatt växteatt
snabbt dessa produkter. harpå Däremot svensk industris speci-

försvagats,alisering dem vilket innebär taktenpå iatt över-
flyttningen till sektorer med högre kapitalintensitet har saktat

jämfört med andra länder. Författarna uppskattar denav sam-
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arbetsproduktivite-utveckling påeffekten dennamanlagda av
ochmellan 2lminskningtill påindustrin procentiten en

0,1-0,2minskningårlig på1980-talet, dvsunder procent.en

totalfaktorproduk-Effekter pål2.2.3

tiviteten
branschstruk-undersöktocksåharstudienciteradeDen ovan

bådenationellutveckling nivå,för påTFPsbetydelseturens
Sverigeoffentlig sektor. Fråganexklusiveoch ärinklusive om

haft ogynnsam sammansättningharjämfört med OECD en
ekonomi.sinav

vidkanproduktivitetstillväxten interna-gällerVad enman
sektorsmönster.stabiltganskajämförelse konstaterationell ett
andelarhögrehar SverigeOECDJämfört med övriga pro-av

lågmedsektorersysselsättning uppmättochduktion inom
emeller-sektorstrukturenEffektenproduktivitetstillväxt. ärav

eftersläpning. Försvenskförklara någonoch kantid liten inte
skillnad TFPsdenblir1970-85perioden iundersöktahela den

branschsammansättning-hänföras tillkanökningstakt attsom
år.mindre 0,1och OECDolika Sverige procentäni perären

försvinnerstorleksektornsoffentligatill denhänsynOm tas
helt.praktisktdifferensen taget

ellerbranschsammansättningenvarkenSlutsatsen är, att
med låg TFP-branscherriktningstrukturförändringar i mot

omvärlden lägre TFP-förhållande tillförklarakantillväxt ien
Sverige makronivån.tillväxt påi

industrikarakteris-studiedennaresultatviktigt är attEtt av
länderkarakteristi-förklara TFP-variationertycks äntika mer

skilda länderbranscherka ärInnebörden iär meraatt samma9 EnglanderSe även
skäl tillland. EttbranscherolikaMittelstädt varandra ioch lika än samma

Pro-FactorTotal deochinternationaliserasekonomin storaattdetta är attductivity. Macro- teknikspridningenpåskyndarföretagen övermultinationellaand Struc-economic
återkommerbranscherna. Violikadeof thetural Aspects inomnationsgränserna

OECDSlowdown, nedan.teknikspridningochforskningdettatill avsnitteni omStudiesEconomic
101988.

high-techför liteSverige11.3 Har
effekter utgårbranschsammansâttningensDiskussionen om

specialiseringsmönsterochbranscherfinnsfrån det vissaatt
produktivitetstill-ochellerproduktivitetsnivåhögregersom

branscherhögproduktivadessaOftaandra. attantasänväxt
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högteknologiska. frågorEn de diskuteratsär imer av som
detta sammanhang därförhar huruvida den svenskavarit
branschstrukturen innehåller för lite högteknologisk produk-

och detta fall fått effektertion, så produktivi-i pånegativaom
Delegationen har låtit genomföra studie, under-teten. en som

fråga.söker denna° Edqvist Högtek-
nologiska produkter
och produktivitet i
svensk industri i

Omfattningen10. l1.3.1 den högtekno-exportrapport av
logiska produktionen

teknologisk kompetensHög kan slag. förstadettvå Förvara av
avancerad teknik företaganvänds vid produktionenatt ettav

produkt. detFör andra självaviss produktenatt ärav en
högteknologisk, branschen lagt nedi meningen att stora
forsknings- och utvecklingsresurser för fram produkten.att ta
Båda påverkar produktivitetsutvecklingen, höjaattgenom
kvaliteten produktionen, vilket bl.a deti möjligtgör att utta
höga Distinktionen mellan dessa bådapriser. kompe-typer av

dock praktiken enkeliär intetens göra.att
Den internationella frånstatistiken karakteriserarOECD

begreppet högteknologi utifrån FoU-intensiteten branscheni
framställer produkten fråga. högteknologiproduktEnisom

således för vilken forsknings- och utvecklingskostnader-är en,
stora. Med denna definition klassarvarit femOECDNoga räknat, naatt

FoU-kostnaderna produktgrupper högteknologiska läkemedel, kontorsma-som4minstutgör pro- skiner och datorer, elektronikprodukter, och flyg,transportproduktenscent av vetenskapliga instrument.saluvärde. samt
finnsDet statistisk korrelation förekomstenmellanen av

högteknologiska produkter, definierade dettapå åvis, ena
sidan och produktivitetstillväxt den andra. Tillväxtenå av
arbetsproduktiviteten fyra femde högteknologiskai av pro-
duktgrupperna har under de 15 högre föråren varitsenaste än
tillverkningsindustrin helhet. Snabbast produktivi-växtesom

sektorn kontorsmaskiner och datorer, följtinom läke-teten av
medel. Den enda där produktivitetstillväxten2 dennaI varugrupp varvaru-

bl.a del-ingår lägre industrigenomsnittet maskiner.elektriskagrupp än varsektorn hushållsma- citeradeDen studien produktionen högteknolo-visar, att avnormaltskiner, som giprodukter relativt liten jämförtSverige, med deiklassas ärinte stora,som
OmFoU-intensiv. ledande OECD-länderna; den dock ganska jämförtnormalär

delsektordenna ex- med länder. Den hellersmå tiden, vilket skettstiger inte över ifårkluderas, även
flera viktiga konkurrentländer. tabell framgårAv 11.3elek- attvarugruppen an-

triska maskiner delen högteknologiprodukteren svensk industri legat 10i runtprodukti-snabbare under de 20 medanåren, OECD-snittet grad-procent senastevitetstillväxt in-än
till 16 1986. innebärDet denvis stigit, svenskadustrisnittet. procent att
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.3Tabell 11
frånhärrörtillverkningsindustriniprodukterAndel tillverkning somavav

FoU-intensitet, procentmed högindustrier

1985 19861980 19831974 1975 197719721971

länderStora
12.611.2 12.1 12.811.210.4 10.1 11.110.4Frankrike- 13.8 13.512.6 12.5 12.512.6 12.212.0 12.7Västtyskland- 19.219.113.6 14.6 17.712.9 12.214.0 14.1Japan- 16.012.5 12.8 14.911.0 10.810.711.9 11.7U.K.- 18.0 17.212.5 14.6 16.612.7 12.613.7 13.2USA-

Små länder
5.6 5.54.6 4.84.74.0 4.2 4.53.9Finland- 11.6 12.6 12.011.511.7 11.5 11.512.1 12.8Holland- 6.14.9 5.7 5.95.3 5.15.65.7 5.4Norge- 10.09.9 10.69.7 9.29.7 9.0 10.09.9Sverige-

15.3 15.911.2 12.1 14.011.012.0 11.012.0OECD

Sverige
OECDs% av

62.976.0 70.7 69.190.9 86.680.8 81.882.5genomsnitt

industri,produkvititet svenskprodukterochHögteknologiskaKälla Edqvist i expemapport
10

Diagram 11
verkstadsprodukterochtillverknings-andel exportenSveriges avav

1971-1987branscherFoU-intensivafrånhärrörsom
genomsnittOECDsProcent av

90

80

.I70
Verkstadsindustri

60
1987198519801971 1975

Källa Edqvista.a.



Strukturomvandling278 och teknikspridning

högteknologiandelen har förhållandeminskat påtagligt tilli
OECDs.

diagraml ll.l den svenska exportandelen hög-visas att av
förhållandeteknologiprodukter till OECD-genomsnitteti

sjunkit de decennierna. Innebörden Sverigessenaste är att
andel världens tillverkning högteknologiska produkterav av

definitionenligt OECDs minskar. Serien slutar 1987, grundpå
bristen internationella data. grundval kraftigt för-på Påav av

siffror försämrade den svenska handelsbalansen för elektro-
nikprodukter drar1988-89, Edqvist dock slutsatsen denatt
svenska och produktionsandelen högteknologipro-export- av

fortsattdukter sjunka, efter 1987.att även
dettaMätt glider såledespå Sverige nedåt high-tech-sätt i

ligan. Likartade slutsatser har dragits andra studier. Len-av
Ohlsson hävdar bok Sveriges globala handelsut-inart atten ny

byte kännetecknas klar mellanteknologisk specialise-av en
och tidigarering, svensk rörelse riktningiatt moten mer

kunskapsbaserad industri brutits.under 1980-talet Diagram3 Ohlsson Förny-
elsepolitiken och hur11.2 utvecklats devisar 20 åren inettoexporten senaste
riskkapitalet, Indu- tillverkningsindustrin totalt delsektorer.isamt trestriförbundets för-
lag 199

Diagram 11.2
Nettoexpor i olika industrisektorer 1969-1989
Miljarder kr, löpande priser

50
Hela tillverknings-
industrin

40 Rávarubaserad,, kapilallntensivI
industri

30 ................7 ___ Kunskapsbaserad---- industri
20

10

0
FoU-intensiv industri

-10
1974 1979 19831969 8785 89

Rávarubaserad kapitalintensiv Livsmedel, skog, petroleum, kemisk, metall.- - -
Kunskapsbaserad Hushållskapitalvaror, investeringsvaror, insatsvaror, varv----------..
FoU-intensiv Elektronik, läkemedel.-- - -

OhlssonKälla Förxyelsepolitilen tiskkapitalet,lndustriförbmidetsförlag1990.om
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ställetföljer den IbranschindelningOhlssons inte gängse.
betydelsenoch den relativafaktorinsatsernadenbaseras på av

framgårDärrelakapital ochhumankapital, råvaruinsatser. att
ficktillverkningsindustrinexportöverskottdet un-stora som
för vad1980-talet helt beror uppgångpåder exportenaven
medanindustri,kapitalintensivråvarubaserad,kallatshärsom

delsektornskunskapsintensivadenhan kallardet exportut-
sektornoch den FoU-intensiva uppvisarbromsatsveckling upp

medsåledes,landar termi-Ohlssonunderskott. än annanom
dvs8ungefär slutsatsnologi attexpertrapport,i somsamma

svenskochbrutitsspecialiseringsmönstret in-tidigaredet att
mindre kun-riktningdedustri åren sig itio motrörtsenaste

verksamhet.skapsintensiv

produktivitetenEffekterll.3.2 på
högteknologisek-produktivitetsutvecklingstarkare iGivet en

teknologisklägre nivårelativttrend iskulle settmottorerna en
förklara långsamtillbidraindustri kunnasvensk att en
mekaniskaproduktivitetstillväxt meningsvensk i somsamma

Effekten skallförklarar den.överflyttningseffekternas.kde
sektornEftersom den FoU-intensivaöverdrivas.dock ärinte

tillverkningsindustrin,svenskaden10litensåpass procent av
län-andratillväxtandeldessskillnadermindrekan i gentemot

eftersläp-svenskdelförklaraomöjligender någon större enav
ning.

teknologiska kompetensendenDelegationen ärattmenar
Ändåproduktivitetstillväxten.för långsiktigadenviktig menar

analysmetoderdel deochterminologidenvi somatt en av
fel. dettankenleda Förriskerardebattenförekommer i att
resultathögteknologisk produktionförsta andelen ettär av

förutsättning-påverkarfaktorer, Sverigesliggandedjupare som
de kriteri-andradetproduktion. Försådanbedriva sägerattar

fögaanvänderanalysOECDsbranschindelningför omsomer
fråga.branschenteknologiskaden nivån ii

klassificeraHur

eftersom den utgårbranschindelningOhlssons intressant,är
klassificering högteknolo-OECDsfrån faktoranvändningen. av

tolka.lätt Endäremotenligt inteFoU-intensitet attär
definition FoU-intensivenligttelefon OECDsär pro-t.ex en

bestårdeltillproduktionsprocessendukt, stor avtrots att
gällermonteringsarbete. Motsatsenlågbetaltochmonotont
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pappersindustrin, där slutprodukten klassas forsk-inte som
produktionsprocessenningsintensiv, automatiseradtrots att är

och högteknologisk.
Ett problem Tillverkning lågaggregeringsnivån.är påannat

teknologisk förekommer allanivå de branscherinom som av
klassatsOECD högteknologiska. förekommerLikaså till-som

verkning hög teknologiskpå de branschernivå inom intesom
medräknade bland de högteknologiska. Sverige har högreär

FoU-intensitet fleraandra ländermånga de branscherän i av
OECD klassats lågteknologiska. före-Dessutomsom av som

kommer förnyelsesnabb också produkter dessa bran-inomav
scher.å Ett konkret exem-

pel Sandvik Coro-är företagsspecifikaavkastarAtt FoU kunskaper det ocksågörfår hälf-mant, som nödvändigt skilja mellan länders komparativa fördelar ochattsin omsätt-ten av företags konkurrensfördelar. Genom multinatio-produkter existensenpåning av
fannsinte företag företagensnella blir konkurrensfördelarsom längre likainte

1985. nationellt bundna. Utvecklingen och kommuni-transport-av
kationsteknik har det möjligt för detgjort inomatt ramen

företagetmultinationella dela produktionsprocessens oli-upp
ka aktiviteter och välja lokalisering för aktivitetvarjeen som

med olika komparativa fördelar.överensstämmer regioners
fragmentiseringsådanEn aktiviteter det, Larsgörav som

påpekat,5Lundberg har mindre meningsfullt5 klassifi-Lundberg ännu att
Svensk industri- produkter högteknologiska därför stadiumvisstatt ettcera somstruktur Basindu- produktutveckling, kräver FoU-insatser. Somi t.exprocessen,eller högtekno-stri

framgåkommer nedan, kommer ellerlogi, Ekonomisk små nationeratt mer
Debatt 490. mindre automatiskt jämförelser,vid sådanamissgynnasatt

eftersom FoU-verksamhet skalfördelar.har medförDet att
storföretag tenderar FoU-insatser länder,sina iatt satsa stora
med och god tillgång forskare.till brauniversitetstora

därförDet vad indelningensvårt högteknolo-är att iveta
giprodukter egentligen den tekniskavisar nivån iovan ettom
land och företag.mindre dess En studieiän annan som-
delegationen utföra,låtit hävdar kan tolka resul-inteatt man

svensk produktion eller skulle ha lågttaten att exportsom
teknikinnehåll jämfört med andra länder synnerheti inte-
jämfört med länder storleksnivå.på Snarare devisarsamma
helt enkelt harSverige branschstrukturnågotatt en annan -

med ledning enbart OECD-definitionenatt intemen man av
kan lands nivå.tekniskavårt6 Fölster avgöraHinder

för teknikspridning i Delegationen delar denna inställning. Vad tabellerna ovanSverige, expertrap- har den svenska branschstrukturengång,visat är, än atten10.port -
bene, denpå häraggregationsnivå utveck-nota använtssom -

lats riktning kännetecknas lägrei real- och human-en som av
kapitalintensitet. Det dock allmänhetgår påståinte iatt att
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efter.skulle halkateknisktföljd Sverigedetta är attaven
specialiseringavtagandeomvända.Kausalsambandet det Enär

högteknologisk [dvsocheller FoU-humankapitalintensivpå
produktionsför-svenskaavspeglar deintensiv] produktion att

försämrats. kanområden har Dettadessa ipåutsättningarna
teknisktalltför växande tillgånglångsamtbero påpåsin tur en

arbetskraft;kvalificerad kun-vetenskapligt högt någotoch som
kapitelproblemde konstateras iettsom

kom-fortsatt försvagning Sverigesinnebär,Det att avom en
och humanka-vad real-fördelar skulleparativa äga rum avser

slålängre siktkommer dettaproduktion, påpitalintensiv att
framställa tekniskt avancerademöjligheterSveriges attmot

allvarligt,produkter.högkvalitativa Detta såoch är mennog
utvecklingen, dessresultatet dendet blir då intesvagaav

orsak.

strukturomvand-snabbt går11.4 Hur
lingen

flyttar tillhögre dåblirproduktivitetenOm pro-merresurser
produktivitetstillväxtenföljerverksamheter,duktiva att gyn-

strukturomvandlingenfort, dvs dåomflyttningendå går ärnas
snabb.

företa-förändringarständigaskermarknadsekonomiI aven
tillkommer,produkterkonkurrensbetingelser. Nya nygens

ochförskjuts mellan produkterefterfråganutvecklas,teknik
förändras.olika Nyaoch tillgången på resurservarugrupper

framtidsbranscher blir krisbran-fram, medan andraväxer
arbetskraft fårobsolet ochkapital blir sinscher, sevarsvars

falla.samhällsekonomiska produktivitet
konkurrensförutsättningar-förändradetill deAnpassningen

därförfinnsomedelbart. Detemellertidsker inte poten-enna
omvandlingsnabbareför produktivitet.tial ökad Ju attgenom

framtidsbran-tillfrån krisbranscheröverförsresurser
bordeproduktivitetentillväxtsnabbarescher, desto manav

kunna sig.vänta
utföra studiedelegationen låtitbakgrund hardennaMot en
förändrats.industrin Upp-strukturomvandlingstaktenhur iMer precist avsom

såledesabsoluta omvandling-bestämmagiften här iinte mönstretsumman av är att
förändringar av sys- hastighet.endast dessutanen,selsättningsandelar- definieratsomvandlingstaktenundersökningen harIfrån till som-.årettna

branschfördel-under för industrisysselsättningensperi- förändringstaktennästa
oden 964- 987.l l allaeftersom resultatet liksomning. brister,Metoden har i-m.flSe Hansson ex- omflytt-Baraberor aggregeringsnivån.branschstudier påpertrapport -
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kommer med,mellan branscher den valdapå nivånningar
omflyttningar branscherna Medmedan inom noteras. reser-
för dessa tolkningsproblem undersökningenvisarvation att

de industrisysselsatta årligen hardrygt 2 procent, netto, av
därefter1960-talet, harbytt bransch. Takten tilltog under men

fallitEftersom omvandlingstakten har kan denplanat ut.
förklara nedgången produktivitetstillväxten.inte av

förefaller dock understrukturomvandlingenTakten i att
efter oljekriserna ha långsammare Sverigeåren ivarit i än

konkurrentländerna. branschindel-Dock den tillgängligaär8 m.flHansson a.a.
Författarna betonar omvandlingsindex,har beräknatOECDningen ettgrov.själva indelning-att [alltsåden andel produktionen sysselsätt-vilket mäter avbranscheri ären omfördelatsningen mellan huvudbranschernågra inombör där-Man somgrov.
för förakta sig har undersökts.under period. länderindustrin Nioatt sammahårdra materialet. den snabbaste taktenEnligt detta index hade Storbritannien i

från slutet, medstrukturomvandlingen, medan lågSverige trea
sig. jämfö-efterVästtyskland detaljeradFinland och I9 Economies in en mer

Transition. Struc- framstårde nordiska länderna 8relse med i inteexpertrapport
tural Adjustment in speciellt snabb.omvandlingstakten Sverigei somOECD Countries,

Tillgängliga data pekar alltså strukturomvandlingenpå iattOECD 1989.
eftersvensk industri oljekriserna skulle särskiltinte varit

snabb, historiskt eller internationellt perspektiv.sig ivare

1145Omvandlingstryck och driv-
för Strukturomvandlingkrafter

.funnit såväl taktenSammanfattningsvis har vi mönst-att som
näringslivet kansvenskastrukturomvandlingen detinomiret

utveckling.effekt produktivitetenshaftha pånegativvissen
svårligen låterfunnit utvecklingdennahar sigDäremot vi att

förändringar tekniskaförklaras Sveriges nivå i sig, mättavav
funnitofta Samtidigt hardebatten.det vipå i attgörssätt som

fåfortsätter, kommer denutvecklingennuvarandeden attom
tekniskaden svenskakonsekvenserallt allvarligare pånegativa

konkurrensförmågan.ochkompetensen
krafterfrågan driver struktur-vilkaviktigaDen är som

företagen fattafårVadoch tillväxtmönstret.omvandlingen att
och teknisktill ändrad branschstrukturlederbeslut ut-som

förändratsdrivkraftervad det dessa såveckling Och iär som
gällerAnalysendet beskrivnahar blivitresultatetatt ovan

den svenska ekono-omvandlingstryck riktasdetbåde motsom
drivkrafterna för struk-inhemskafrån omvärlden, och demin

turomvandlingen.
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Internationaliseringenl 1.5.1

kraf-Internationaliseringen den svenska ekonomin utgör ettav
för förändring.tryck strukturomvandling och teknisk De-tigt

genomföra omfattande kraf-har låtit studie,legationen en som
betydelse.internationaliseringensunderstryker Dentigt2 Krafft,Hansson,

Lundberg och kommer redovisas kapitel konkurrens och mark-Swe- i nästaatt om
denborg lnterna- funktionssätt, varför här bara kort påpekar,nadernas vi attochtionalisering förinternationalisering nationella marknader öppnasattproduktivitet, -ex-

drivkraft förinternationell konkurrens stark struktur-8. ärpertrapport en-
omvandling och produktivitetstillväxt.

konkur-internationalisering innebär skärptOrsaken är att
företagutslagning lågproduktivaökad störresamtavrens,

valfrihet för Internationaliseringsgraden denkonsumenterna. i
efterkrigstiden,hela vil-har tilltagit undersvenska ekonomin

utifrån harkommande omvandlingstrycket.ket skärpt det Hur
detta tryckdå den inhemska ekonomin påsvarat

drivkrafter för struktur-Inhemska1l.5.2

omvandling
orsak till lägre takttroligenharDevalveringarna ivarit en

lågeffektiva företag ochUtslagningstrukturomvandlingen. av
för-sektorn harkonkurrensutsattadenanläggningar inom

antaletframgår diagram ll.3,dröjts. Detta visar attsomav
efter ef-halverades underarbetsställen årennedläggningar av

Ökadedevalveringsstrategin 1976-77.inledningenter ge-av
beslut nedläggningvinstmarginaler skötnomsnittliga upp om

produktivaöverflyttningen tilloch bromsade resurser merav
anläggningar.2 8Expertrapport

struktur-visar den konkurrensutsatta sektornStrukturomvandlingenatt inom
omvandlingstakten i påverkadedärmed Samtidigt devalveringarnabromsas upp.minskadeindustrin

eftervård relationen mellan konkurrensutsatt ochoch derasmed högtperioderi
genomsnittligt skyddad sektor.
vinstläge. syfte med de devalveringarna och 19821977, 1981Ett stora

sektorn [exportindustrinstärka den konkurrensutsattaattvar
industrin] skyd-importkonkurrerande denoch den gentemot

offentlig jordbruk ochdade sektor, tjänstenäringar,privata
förbättra den relativa lönsamhetenbyggsektor. Medlet attvar

lyfte devalve-sektorn. Inledningsvisden konkurrensutsattai
lönsamheten K-sektorn,den relativa iringarna avsett.som

hälftenöverhettningsperioden, under andra 1980-Under av
föll relativa lönsamhet tillbaka.talet, emellertid K-sektorns Ett
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11.3Diagram
tlllverkningsindustrinoch nedlagda arbetsställen iAntal nytillkomna

19851971 -
arbetsställenHundratal

Nytillkomna

80 8581 8278 8479 8374 75 76 771971 72 73

KälkzLårgtidsirtredninçn1990.

skäl sannolikt K-sektorn har vältrasvårareär överatt att
S-sektorn.prishöjningar konsumenternapåu änHenrekson

Devalveringarnas
effekter denpå
svenska ekonomins ndustrisubventionemaI
struktur, Jonungi
red Devalvering- faktorytterligareTill detta skall läggas minskadeen som om-el-1982. Rivstarten väldi-vandlingstrycket vid 1970-talet, nämligen denmitten avler snedtändning,

företagindustripolitikens olika stöd till iexpansionenunderSNS 1991 ga av
utgivning. svårigheter. blev mindre lönsamt produktivitetenökaDet att

rationaliseringar och produktivitetsutveckling, ochgenom mer
lockande knacka dörren till akutmottagningen indu-på iatt
stridepartementet. delegationens utredningar hävdar,En av

faktor bakom den långsammare strukturomvandlingenatt en
frigöra arbetskraft frånökade svårigheter de lång-varit just att

siktigt stagnerande delarna näringslivet, bl.a.något somav
subventionspolitiken.medhänger23 m.flHansson sammana.a.

faktor folkliga motståndpolitiskt bestämd detEn annan var
flyttlasspolitiken.uppstodredan under 1960-talet motsom

misstänksamhet1970-talet vidgades kritiken tillUnder moten
andrahelhet. regionalpolitiska ochindustrisamhället Desom

följd hafttorde haintroducerades detta,stöd ensom en avsom
effekt strukturomvandlingen.taktenpå iviss, negativ
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Sammanfattningsvis kan strukturella förändringarsägas, att
världsmarknadenpå den långtgående internationalise-genom

industrin medförderingen starkt omvandlingstryckettav un-
der l970- och 80-talen. dettaMot verkade såväl folk-ökatett
ligt och politiskt omvandlingsmotstånd rörlighets-vissasom
hämmande inslag den ekonomiska politiken.i

teknikspridning11.6 FoU, och
produktivitet

lämnarVi därmed branschstruktur och strukturomvandling.
detta kapitelResten skall behandla forskning, utvecklingav

och teknikspridning. Forskning och utveckling teknisk ut-ger
veckling, produkter och fåroch därmednya nya processer
indirekt betydelse för produktivitetstillväxten. produktivi-För

utveckling också takten spridningen kunskaperär itetens av
teknik viktig.om ny

effekterll.6.l FoUs produktivitetenpå
ökadeKrav på FoU-insatser och statligt stöd till sådana- -2 Det dettaiär Ökadebrukar flestade för tillväxt.ingå i FoU-insatserprogramsammanhang, och

leder emellertid automatiskt till teknisk utvecklinginte ochbakgrundmot av
produktivitet.vad sades FoU-statistiken kostnaderna för forskningvisarsom ovan

publiceringom av och utveckling, resultatetintevetenskapliga artik- Än mindre det säkert grundforskning medför ökadär attlar, slående Ja-iatt
produktivitet.publiceras förstadet grundforskningFör osäker och detärpan en

mycket andelstor lång tid den betalar det andrainnan För ledersig.tar intedessa indu-av av framgångar grundforskning nödvändigtvis till ekonomisk till-ioch behandlarstrin
tillämpad teknik. Storbritannien det land flesthar nobelprisväxt. är som per
25 naturvetenskapliga Storbritannienomfat- capita iEn relativt harämnen men-tande studie tyder också under hela haft1900-talet ekonomisk utveckling.en svaggrundforsk-på att Japan det land enligt alla haftkriterier den snabbastesomdenning -inom ame- tekniska och ekonomiska utvecklingen har däremotrikanska industrin hittills-där högregivit relativt dåligaav- resultat akademisk grundforskning,uppvisat ikastning tilläm-än publicerade artiklar vetenskapliga tidskrifter,mätt isom no-pad forskning. Se

belpris naturvetenskap,Griliches iProduc- etc.
and RSLD,tivity för produktivitetsutvecklingenDet väsentliga såledesär attAmerican Economic duktig kommersiellt gångbarapå dvs Uinnovationer, påvaraReview l86. Det

F. Teknikspridning tycks praktikenbör viktigaredock än inoteras snarareatt vara
efter-USA under utveckling helt teknik. I synnerhet gäller fördettaän småav nyhaftkrigstiden en länder, naturliga skäl kan befinna fronteninte på påsigsom avproduk-långsam

alla områden. Beläggen entydiga.docktivitetstillväxt. inteär
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mellan FoUvisst konstaterasändå kunnatsamband harEtt
detforskareflestadeLikasåtillväxt.ekonomiskoch attmenar

radproduktivitet. Enochmellanfinns samband FoU inter-ett
mellankorrelationfunnitharstudiernationella positiven

gällerbåde vadproduktivitetstillväxt,FoU-verksamhet och
arbetsproduktivitet. FoU-verksamhetenTillväxtenoch iTFP26 översiktEn över

internationella sannoliktl970-talet,den undervästvärldenminskade atti p.g.a.
forskningen ges av återhämt-efterfrågetrycket. Ensänkteekonomiska krisendenNadiri Innova- FoU-verksamhetensl980-talet.därefter underskett,harningteknik-ochtioner
spridning, därmedi har påtillväxtmönster varierat sättexpert- pro-somsamma

10.rapport beläggamöjligthar däremotduktivitetens. Det varitinte att
beroskulleproduktivitetstillväxten signedgången vareatt av

avkastning FoU-omfattning eller påFoUminskad sämrepå av
verksamheten.

FoU-verksamhetSvenskll.6.2

FoU-verksamhet, dess-omfattandemycketharSverige somen
svenskaflesta länder.andra Detdehar iänväxtutom mer

förädlingsvärdeFoU-utgifter andel dessnäringslivets äravsom
landoch långtland någothögre inågot änstörreiän annat av

framgår diagram 11.4,har också,storlek. Sverige avsomsamma
dennaindustriländernablandtillväxtenhaft snabbasteden av

och 80-talen.kvot under 1970-
ochmellansamband FoU-ivesteringarfinns klartDet ett

industri. FoU-intensivasvensk Deproduktionstillväxt i mest
produktionenhaft tillväxtenden starkasteföretagen har av

mellan ochsambandet FoUl980-talet.under Däremot är pro-
genomförahar låtitDelegationenlika klart.duktivitet inte en

Sverige.utvecklatsdetsamband och hurstudie detta iöver27Paphristodoulou
sambandsignifikantstatistisktFoU, fannsinnovationer 1960-taletUnder ett

och produktivitet FörFoU-utgifter TFP-tillväxt Sverige.och varjemellan i pro-förkla-Resultat och Underkvartsmedökade TFPökning FoU procent.cents enringar i avexpertrap-
Det svårt10. längresamband spåra.dettal970-talet ärgår inteport att

liksom mångaProblemet såtrendbrott.detta itolka är,att
kausa-självasifferserierna någotfall,andra i sig sägeratt om
längresambandet FoUförsvunna pådet inteliteten. Beror att

deteller beror påeffekter produktiviteten,godalika på attger
deproduktivitetenfaktorer påverkat så negativtandra att

detberoreffekterfrån EllerFoUfortsattaraderar positivaut
ändrats,perioden såunderskattesystemetenkelthelt på att

FoU-utgifteromdefinierafunnit det lönsamtföretagen attatt
framförtshar hypoteserinternationella debattendenI om

mind-harunder de 15 åren givitFoU-investeringar senasteatt
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Diagram 11.4
Det privata näringslivets FoU-utgifter i förädlingsvårdetprocent av
1970-1 987

Stora länder Smá länder

0 JJJJ|IIIIlIII
70 75 70 7580 85 87 80 85 87

USA Sverige-
Japan Nederländerna°

i Tyskland Belgien--
Storbritannien Österrike---- --
Frankrike- Danmark0--0
Canada Norge----- ----
Italien Finlandha -

KällaOECD.

bidrag till produktiviteten tidigare. orsakEn skulleänre vara
energikriserna medförde del det FoU-kapitalatt att storen av

bundet till det gamla föråldrat.28 blev DenSe Jorgensens systemetsom var
inlägg Landau-i översikt förNadiri delegationen drar likväl slutsatsengjortsomedRosenberg denna hypotes kan beläggas empiriska studier.inte Tvärt-att iThe Positive Sum

han, medför internationaliseringen produktio-Society, National om, menar av
ofAcademy Scien- och den allt snabbare teknikspridningen över gränsernanen att1986.ces, FoU-verksamheten får allt indirekta effekter produk-påstörre

tiviteten.29Nadiri a.a.
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Avkastningen FoUpå
förts hävdardebattunderharSverige årI attsomsenare en

låg. denutdelningenekonomiska FoU Manden är attmenarav
borde haFoU-andelen svensk industrioch växandehöga giviti

ochproduktionform andelutslag FoU-intensivi störreav en
etc. gäller synnerhetteknologiandel Dettahögre ii exporten,30 uniktSverige är

OECD-län- uppfinnarlandbland framgångsrikttycks haSverige varit somsomdärför dederna att framgångsrika svenska1970-talet; blandsedan in-mitten avdeförenar en av märks Ericssonsunder de decenniernanovationer senasteökandesnabbast
flygplan ochFoU-intensiteterna civilamobilradiosystem,AXE-växel och SAABs

produk-med svag för robottek-personbilar, ASEAsutvecklingen turbomotornavoch produkti-tions-
magsårsmedicin,nologi, Astrasvitetsutveckling osv.nya

dålig tekniskas.kdenutväx- uttrycktsamt dessutomharNågra överen attoroling FoU i expor-av de,verkar,överskott. Detbetalningsbalansen visar sommenarhögteknologi-ten av tillgodogörakanfram teknologiforskar vi inteSverigeprodukter,ska somom
Ohlsson-Vi-skriver andra länder.tillställethärhemma tvingasi exporterautanossTillväxtensnell sektornforskningsintensivadenöverskott visar,Licensnettots idrivkrafter. En stu- dentillgodogörasjälv kunnat sigSverigehävdar inteindustrins attdie man,av

framtidsvillkor, bordeIn- uppfinningarsvenskadessaproduktionsförnyelse somdustriförbundets ge.kunnaförlag 1987.
dettaför deldock sigiinteDelegationen sin attmenar3 Ohlsson Förny- fallgro-statistiskaproblem.svårartade Detolkasbehöver somelsepolitiken och

redanhögteknologi harvaddefinitionerna på äririskkapitalet, Indu- somparna
för-striförbundets förknippad med svårig-definitionen FoUOcksåberörts. äravlag 1991. fåtaltillkoncentreradFoU-verksamhetenheter. SverigeI ettär

jämförbart land; 6 industri-företag gradhögre någotii änstora
FoU-utgifter.industrinsför 90företag står procentnärmare av

och enskil-beslutför enstakakänsligtoerhörtmåttetDetta gör
effekterfaktorer kan påSlumpmässigaprojekt.da storage

för enskilda år.noteringar
behöverÖverskott betalningsbalansenteknologiskadeni

överskott kanproblem Dagensheller något i sig.inte utgöra
arbetsfördelning.internationellrationelltecken påett envara

multinationellasvenskaföljdgradhögDet i storaattär en av
FoU-verksamheten Sverigeövervägande iföretag med den

förländerandradotterbolagtilloch licensersäljer ipatent
detta liggerutomlands.försäljning I ingetochtillverkning ne-

factosvenska deför deninnebärDet övrigt exportengativt. att
Ändå finnsdenhögteknologisk änär synes vara.mer

FoU-verk-svenskahuruvida denundersökaskälgivetvis att
får produk-den mindreegenskaperharsamheten gör attsom

hadess utveckling kanochländers,andraresultattiva än om
har låtitDelegationenproduktivitetsstagnationen.tillbidragit
faktorerframlyfter antalstudie.sådan Dengenomföra etten32Papahristodo- skulleochländerfrån andrasvensk FoUskiljer FoU i somulou soma.a.

avkastningzmedföra lägrekunna
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ochmindre sprittFoU-stödetsvenskastatliga ärDet mer0
tillhardel gåttländer. Enandrasektorerolika i storänöver

effek-tveksammabostadsforskning, medochenergiforskning
produktiviteten.påter

näringsli-stöd till FoU inomeffekt dettaEn statensär att0 av
USAutomjämförbara länderallalägreSverige iäni ärvet

försva-tilldock koncentrerasstödetdärStorbritannien,och
ret.

ungefär likaökatharsvensk FoUKapitalintensiteten inom0
demindre Japan,långt i atttrotsEG,mycket äni mensom

Japan.snabbt härlika iökatFoU-utgifternatotala som
medarbetaiblanddärmedhar utrust-forskareSvenska att

föråldrad.ochlitenförhållandevisning ärsom
mindreoch påFoU Fpåmycketrelativt sinSverige satsar av0

stark koncentra-harfrånskillnad Japan,tillDettaU. ensom
lönsamhetsstyrdochmarknadsstyrd-till ut-FoUsintion av

näringslivet.veckling i
produktionsavdel-ochFoU-avdelningarmellanKopplingenO

framhål-tidigareföretag. Somsvenskamångainingar är svag
åtskilligafinnsarbetsorganisation,lits, avsnitten exem-i om

produktionsvän-konstruktionoch varitdesign intepel på att
liga.

inneburithautanför kanEGlandlitetställningSveriges0 som
multinationella FoU-viktigadeltagandeindustrissvensk iatt

möjligheternabeskärregleringarHårdabegränsats.projekt
samtidigtförsvarsprodukter,högteknologiskaexporteraatt

kärnkraftstek-delarforskningsförbudråderdet inom avsom
ledandebland detidigare iindustrisvenskdärnologin, var

världen.
FoU,mycketrelativt påÄven företagsvenska satsarstora0 om

talabsolutaiinternationellt små satsningarnasåde attsettär
stordrifts-betydandenämligenhartill. FoUräckerofta inte

FoU-investeringareffektiva skalan påfördelar. Den minsta
tillflygindustriochelektronik estimerasbioteknik,för bilar,

denindustrisektorlitenEnmiljarder kronor. såflera som
tillräckligt mångahandförmår påsvenska inte genereraegen

lyckade FoU-satsningar.

Flerafaktorerna.respektivedestyrkan isvårtDet avgöraär att
hararbetetundermedsamråttdelegationensakkunnigadeav

viktigaste.densannoliktdemden ärsistaattansett av
förklarakanfaktorerradfinnsSammanfattningsvis somen

omfattning,FoU-verksamhet,varför svensk sin storatrots un-
effekter, relativtmindrealltha80-talen kanoch givit1970-der

svårighetergrundproduktivitetsutvecklingen. På attpå avsett,

10 11-1129
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såväl på outputsidanmäta input- fastställaoch kausa-som- -
samband detgår emellertid kvantifierainte dessa effek-att

ter.

l Teknikspridning1.6.3

Utvecklingen produktivitet, antal licenserav patent, export av
beror barainte på FoU också hur teknikspridning-påmm utan

fungerar, landet ochinom Ju mindreöveren gränserna. ett
land desto delär, produktivitetsutvecklingenstörre kanav
normalt hänföras till imiterad teknik, utvecklats utlan-isom
det. Charles Edqvist har således hävdat endast 2att procent av

föralla svensk ekonomi relevanta uppfinningar Sverige;igörs
ochimiterasresten importeras.

Också land sker,inom enligt undersökningar,ett vissa den
löpande, konkreta tekniska utvecklingen huvudsaki genom
spridning och Iimitation. CarlssonBo hävdasuppsatsen av
sålunda resursallokeringen och introduktionenatt teknikav ny

företagen viktigare förinom bestämmaär arbetsproduktivi-att
utveckling branschen taktentetens i den tekniskaän i utveck-

lingen, förändringen best-practicemätt teknik. I teknis-som av
ka betyder det företagenstermer rörelser den tekniskaatt mot
fronten har effekt arbetsproduktivitetenpåstörre skiftän av
den tekniska fronten själv.33 Andra metoder kanBo Carlsson dock andrage

Productivity An- resultat. långPå sikt gäller naturligtvis dessutom, möjlighe-attalysis A Micr0-to- till produktivitetsförbättringar efterterna hand uttöms,Macro Perspective, om
teknikfronten förflyttarinteDeiaco-Hörnell- sig.i

Vickery Technolo- praktikenI det lätt skilja mellaninte uppfinningär ochattand Investment.gy spridning teknik. En företaginnovation vanligeniav ny ett ärforCrucial Issues
både imiterad teknikthe ochl990s, teknikutveck-IVA sammansatt av egen

1990. ling eller Verkligheten skiljer-anpassning här frånsig avsevärt
förenkladeden bild präglar del den akademiskastorsom en av

litteraturen Däri utgångspunktenämnet. finnsdetär att en
uppfinning tydligt brott den tidigareutgör tekni-ettsom mot
ken och så småningom sprider till alla företagsig bran-som i
schen. fallI många emellertid den ursprungliga uppfinning-är

förhållandevis litet blir värdefulltett först tacken steg, som
många marginella förbättringar samband med spridning-ivare
dessa fallI finns tydlig skiljelinjeingen mellan teknikut-en.

vecklingen och spridningen.
Till dessa principiella problem med teknikspridningmätaatt

kommer de statistiska. Kostnader för FoU inkluderar ibland
utgifter förockså implementering befintlig teknik. Iblandav
redovisas sådana utgifter företagen.allsinte I praktikeni an-
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ande-diskuteratsindikatorerofta dedärförvänds ovansom -
förprodukter ettatthögteknologiska i etcexporten, gelen -

teknik-också påverkningsgradFoUsbara utanpåmått inte
spridningens.

medlinjeresultatetblir ianvänds,indikatorersådanaOm -
dåligtrelativtfungerar iteknikspridningenanalysen attovan - däremotprodukter;spridninggällervad sanno-Sverige nyaav

tidigareredanharprocesser. Delegationengällervadlikt inte3 Edqvist a.a. aggregering.inför denskepsisredovisat typensin av

studieempiriskEn

delega-harsvårighetermetodmässigadessabakgrundMot av
teknikspridning-svenskadenbelysasökaocksåvalttionen att

medbeslutsfattaretillenkät. riktadesDen35Undersökningen engenomen
förbetydelsemedka- företagredovisadfinns i för FoU i tre grupper avansvarFölsterpitel 4 i a.a, storföretag, inno-teknikspridningsprocessenochinnovations-10.expertrapport underleveran-medelstoraochmindresmåföretag samtvativa
deundvikaförställtskontrollfrågor har attattSpeciellatörer.

överdrivet positivomedvetetellermedvetetintervjuade enger
ställning.företagetsdetbild egnaav

allmänhetföretag intesvenska ityder påResultatet att
vadkonkurrenterutländskaeftersläparde sinaupplever att
detfinns. FörundantagTvåteknikspridningen.taktengäller i

tilllångsamma sig innova-demedger att taförsta många äratt
arbetsorganisationgällerJapan] vadfrån[framför allttioner

betydan-finnasdetverkarandradetledningsförmåga. Föroch
teknik.tillägna sigunderleverantörerförsvårigheter att nyde
såledesteknikspridningvad gäller ärresultatenempiriskaDe

industrisvenskföratttydligttalarmotstridiga. De inte som
tekniksprid-anmärkningsvärdalida någraskullehelhet av

konkurrenter-huvudsakligadetillförhållandeningsproblem i
produktivitetsstag-hävdamöjligtdärför attDet inte attärna.

Sverigeteknikspridningen iföljdskulle attnationen avvara en
gäller,80-talen. Däremotoch1970-underförsämratsskulle ha

nödvän-alltmerframgentdetblirglobaliserad ekonomiiatt en
arbetanäringspolitiksvenskochnäringsliv attför svensktdigt
deteknik,och ändelsnabbt innovationerför varnytaatt av

uppkommer.

Finansieringsfrågor1.7l
kom-skallutvecklingsverksamhetochforsknings- geFör att

uthålligochlångsiktigkrävsresultatgångbaramersiellt en
från dedecennieriblandkanDetdensamma. tafinansiering av
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första forskningsinsatserna tills vinstgivande resultat kommer.
För överbrygga detta fordrasatt kapital, antingen dengap via

marknadenprivata eller från Traditionellt harstaten. stöd åt
FoU och teknikspridning, allmänt eller särskilda sek-gentemot

viktigtvarit inslagtorer, ett näringspolitiken.i
FoU- och teknikspridningsverksamhetens effekter på pro-duktiviteten kan ha påverkats brister finansierings-i ochav

stödsystemen. Huruvida har skettså fråga debatte-är en som
underrats år. Tyvärr har delegationen funnitsenare det näst

intill omöjligt något den.att på Man kan ovedersägligenge svar
ha starka synpunkter och krav finansieringenpå FoU; det ärav
emellertid svårt bestämt hävdaatt något dess kvantitativaom
effekter på produktiviteten.just

l 1.7.1 Statligt innovationsstöd

I praktiskt alla länder finnstaget särskilda, statliga stöd åt FoU
och teknikspridning. Företagen sålunda statsmakternaanses av

självainte forskningpåsatsa och utveckling. Dennanog synbaseras ofta på antagandet förFoU med formatt någonsig av
effekter;positiva dvsexterna dess värde för samhälletatt somhelhet för detär större enskilda företaget.än företagenOm

dimensionerar utifrånFoUsin strikt företagsekonomiska krite-
blir därförrier, den samlade FoU-volymen mindre vadän som

samhälleligt önskvärt.är Slutsatsen detär, att är motiverat att
från statsmakternas sida stödja eller subventionera den teknis-
ka utvecklingen.

I Sverige finns många stödformer. styrelsenSTU för teknisk
utveckling, SIND statens industriverk och STEV statens
energiverk] har administrerat rad stödsystem för utvecklingen
och spridning teknik. Industrifonden och deav regionala ut-
vecklingsfonderna finansierar projekt de enskilda företagen.i
Ett antal tidsbegränsade har under 1980-talet lanse-program

för stärka derats företagenssvenskaatt tekniska kompetens
särskildainom områden; drevsså nationellt förett program

mikroelektronik 1983-89 och informationsteknologiett om
1987-90.

I diagram 11.5 utvecklingenvisas denna stödtyp iav av -diagrammet kallade åtgärder för tillväxt och förnyelse samt
industrisubventioner,övriga framför allt kostnader sambandi

med avveckling äldre företag, såsom framgårDärav varven. att
insatserna för teknisk utveckling och teknikspridning växte
under l970-talskriserna, de nådde budgetåretatt toppen
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Diagram 11.5
på insatser för1975-1988 fördelatnettokostnaderFöretagsstödets

tillväxtförnyelse ochavveckling resp
stödenergipolitisktarbetsmarknadspolitlskt ochexkl

års priserMiljarder 1988kr

24 förnyelsellllväxt,
22

Aweckling varv20
18 Aweckllngi varv
16
14

8586 878883847576 79807778 8182
teknikspridning lO.för Sverige,KällaFölsterHnder i expertrappm

harårenminskat Dedärefter något.de senasteoch198283 att
krmiljarder år.till 3-4de uppgått per

betydandesåledes änhar varitvolymerna omDe insatta -
nedläggnings-tillsubventionernadefensivademindrelångt än

effek-emellertidanmärkningsvärdaföretag. attDet ärhotade
teknikstöddessa intetillväxtochproduktivitetpå avterna

låtitdelegationenstudieutvärderats. Isystematiskt somen
effek-dessutformningstödetssåvälkritikriktas mot somgöra,

samhällsekonomiskaförfattaren ut-medgerSamtidigt attter.
förvanskliga minst36 Icke inte attmycketFölster göra,värderingar attära.a.

mindredesto framgångskriterierna svåramenar ochbetydandemätproblemen ärkvanti-han vissaatt operationalisera.attkanslutsatsertativa
möjlighet någonför delhardras. göraOm Delegationen ingen attsinsomman

framgångskriterium ochteknikstödstödsystemdeutvärdering avsersomavegentillskottanvänder möjlighetfinns hellerutveckling. göraDet ingenteknisk attförhållandeFoU iav demförändringar någothuruvida istödets bedömningtill någonnetto- avav
detkostnad, visar Vad delega-produktivitetsstagnationen.förklaraavseende kan

den enligtsig att vill hävda,bestämtdäremotefter är attgenomgångsintionenfram-Fölster mest
börochsystematisktstödformerstödfor- flora seriöstgångsrika dennahela av

ägarkapital är samhällsekonomiskaför vilkamen kriteriermed klarautvärderas,användsden som förväntasde uppnå.målminst.
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l1.7.2 Venture capital-marknaden
Med capital sådant riskkapital finan-venture privatavses som

utvecklingsverksamhet. Behovetsierar sådant kapital ärav
särskilt innovationskedjan.i mitten Med detstort, sist-av

nämnda den verksamheter förserie produktmenas av som en
från grundforskningsstadiet till kommersiellt lönsam produk-

kedjaDenna kan omfattation. 1 grundforsk-sägas sju steg
2 forskning,tillämpad uppfinning,ning, utveckling, 5

utvärdering och 7 innovation.testning,37Ohlsson Förny-
elsepolitiken och förstadeI kedjan finns sällan kommersiellastegen av nya,riskkapitalet, Indu- produktidéer. dominerarDär finansieradstatligt forskning vidstriförbundets för-

och högskolor. Det samhälleligalag universitet1991. däräransvaret
naturligt, med tanke depå effekternapositivastora externa av

forskning.sådan längre framJu kedjan, desto dei tarmer
kommersiella överhand. Osäkerheten ochintressena risken
minskar. uppfinnarfasenMellan framoch till produktens in-

serieproduktion krävs finansiering,emellertidnovering i som
sållar bort kommersiellt dåliga projekt sålla bort såda-utan att

har god potentiell avkastning, och snabbtsåna som som som
möjligt framdriver lovande projekt till företag.innovering i

detta krävs fungerandeFör väl projektkapitalmarknad,en
fungerar långsiktigt och har kompetens sållasom attsom ag-

från praktikenI sker gradvis frånövergångvetet.narna en
finansieringstatlig till olika längsprivat, i innovations-steg

kedjan. Sådant riskkapital har andra länderprivat bety-i stor
fördelse mindre, högteknologiska företag.expansionen Iav
beräknasUSA 70-80 riskkapitalbehovet förprocent av nya

och småföretag täckas ofta släktingar ochprivatpersonerav
till entreprenören, kapitalanspråken oftavänner trots att är

betydande. Resterande del finansieras väl organiseradvia en
capital-marknad, där de entreprenörstyrdaventure privata,

venture-fonderna ofta har nyckelrollen den finansie-tidigai
ringsfas följer efter statlig finansiering universitets-som en av
FoU.38Ohlsson-Vinell

Tillväxtens driv- oftaDet hävdas denna marknad outvecklad Sverige,att är ikrafter, Industri- och detta påverkar den tekniska utvecklingenatt Inegativt.förbundets förlag
Sverige och delen1987. Europa uppstodstörre capital-ventureav
marknaden med företagvåg investeringar undersmåien av
l970-talet. Investerarna dock fallmångai överoptimistiska.var

förDe väntade resultat förochsig snabbt. dessaNärstora
uteblev, sinade framgickSom föregåendeintresset. det ka-av
pitlet har hushållssparandet Sverige sjunkit underi l980-talet.
Skattepolitiken för urholkade framförprivatpersoner allt un-
der l970-talet för risktagande,incitamenten försynnerheti
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11.4Tabell
Sverigestillproportioncapital-marknad iOlika länders venture

tillskottNmängdTotalLand
198988 och1989 1

77.650.6Storbritannien
34.217.1Frankrike

4.85.5Nederländerna
6.04.4italien
4.93.4Västtyskland
2.02.4Belgien
2.42.1Spanien
1.01.0Sverige
1.10.9Schweiz
0.80.9Irland
0.60.9Danmark
0.70.7Finland

förlag1991Industriförbundetsriskkapitalet,ochFömyelsepolitikenKälla Ohlsson

ellerkapitalinsatser inten-horisonter,med långaprojekt tunga
visserligenhar1980-taletUnderfrån utlandet.konkurrenssiv
emellertidOfta dettaharskapats.förmögenheterrad storaen

värdepappersmarknaden,eller intefastighets-påvarit genom
privatför-medverksamhet. Några störreindustriell personer

försvagat denytterligare ioch storaharmögenhet emigrerat
finansieringtidigtillkällanviktigasteregelindustriländer som

FoU-projekt.39Ohlsson-Vinell av
capital-marknadenkapitel ärdenResultatet privata ventureär atta.a,

svenskadenTabell 11.4 visarliten Sverige.förhållandevis atti
nederländska.densjättedelbaramarknaden ärt.ex aven

till beho-förhållandevolymför litenförefaller iDetta vara en
före-högteknologiskakapitalbildning små,framtida iFörven.
dockcapital-marknaden Det ärbehöver växa.venturetag

bristernatidigareutsträckning devilkenomöjligt iavgöraatt
produktiviteten.effekterhaft påhar några

Slutsatser1.8l
statsmak-föreställningenibland påbygger attNäringspolitik

branschstruk-främjabör vissselektiva insatser enterna genom
tur.

höghaskall kunnalandriktigt ett enDet givetvis attär om
koncentreradproduktionencapita-inkomst, måsteså varaper

dvssysselsattförädlingsvärdemed högtbranschertill per -
fördelallmänhetdessutomproduktivitet. Det ihög ärmed en

markna-snabbväxandekoncentrerad tilllands ärexportettom
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der. medförDet snabbare realinkomstutveckling änen om
koncentrerad till efterfråganärexporten stagnerar.varor vars

dennaAv insikt följer emellertid omedelbart vilkeninte
branschsammansättning optimal; heller börär attsom man
driva politik, subventioner tillt.exen som styrgenom resurser
exempelvis högteknologibranscher. Om landets komparativa
fördelar tillgången produktionsfaktorerpå kvalitetvissav-

drivkrafternaoch förbättra dessa sådana markna-att är att-
den drar branschsammansättning,åt blir resultateten annan

dylik ökad ineffektivitet,intervention högre produk-inteav en
tivitet.

Delegationen således frågan vilken bransch-attmenar om
den riktigasammansättning grunden fel ställd.är i ärsom

Uppgiften blir stället sikt sökai på påverka de grundläggan-att
de komparativa fördelarna, förbättra förutsätt-t.ex attgenom

för kapitalbildning,ningarna såväl vad gäller realkapital som
humankapital, förbättra ekonomins anpassningsför-samt att

ökar förutsättningarnamåga. Då ekonomin, då denatt utsätts
för de internationella marknadskrafternas tryck, drar åt en mer
högproduktiv branschstruktur enlighet med de kompara-i nya

fördelarna.tiva
denna bakgrundMot det illavarslande den svenskaär att

ekonomins komparativa fördelar kapitalintensivpå produktion
försvagats.har Sveriges ställning land med i interna-ettsom en

jämförelsetionell god tillgång realt och mänskligtpå kapital
tenderar urholkas, därför kapitalbildningen vidatt att i mening

utbildning och-investeringar, utveckling kommersielltav ny,
användbar teknik förmått hållainte medjämna steg motsva--
rande utveckling omvärlden.i

Detta specialiseringsmönster blir farligtsärskilt då den inter-
nationella konkurrensen förutsättaskan hårdna de mark-i
nadssegment där svensk industri befinner rad u-länderEnsig.

snabbt teknologiskasig uppåt kompetensrör i sin och i öst
frigörs mängder lågavlönad arbetskraft. kräverDettastora en
betydligt snabbare svensk uppgradering human- och realka-av
pital, svenskt näringsliv skall kunna bevara konkurrens-om
kraften framöver.

led förEn höja kvaliteteni produktionsfak-strategi påatten
och påskynda den tekniska utvecklingentorerna åstad-är att

komma snabbare teknikspridning och bättre FoU-verk-en en
samhet. I detta kapitel har rad problem med svensk FoUen
kunnat konstateras. Den visserligen omfattande förhållan-är i
de till landets storlek, företagsvenska ändå relativt småärmen

förhållande till de väldiga kapitalbehovi framgångsriksom
kräver.FoU Vidare den svenska capital-marknadenär venture
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målklarabristlider påteknikpolitikenför statligaliten. Den av
och resultatkriterier.

Högsko-kunnaförbättringarbördessa områdenPå äga rum.
ekonomiskaoch deutökas,forskare kanutbildninglornas av

förbättras,för FoU-verksamhet minstvillkoren inte genom
dri-riskkapitalmarknad. Attfungerandeför bättreinsatser en

form delta-internationaliseringen minst ividare inte avva -
centralframstårFoU-projektinternationellagande i ensom-

uppgift.



Konkurrens ochKAPITEL

12 regleringar
I detta kapitel diskuteras konkurrensens och regleringarnas bety-

för bådedelse produktivitetsutvecklingen Sverige.i Analysen sker
form på mikronivå.i makrostudier och fallstudier Ett antalav

branscher och sektorer analyseras. Internationaliseringens bety-
fördelse konkurrens och omvandlingstryck Syftetredovisas. är att

söka avgöra huruvida förändringar konkurrens och regleringarav
nedgångenbidragit till produktivitetstillväxten.av

12.1 Konkurrens och omvandlings-
tryck
Ekonomisk får konkurrensteori förviktig högatt tro att äross
produktivitetstillväxt. fleraDetta skäl. Hård konkurrensav
driver ekonomins olika aktörer hela tiden förbättringarsökaatt
för konsumenternas Misslyckaserövra deatt produ-gunst. att

tillräckligt bra eller billiga dvs de intecera ärvaror om-
tillräckligt produktiva slås de ut.-

allmännal ordalag har anledning fungerandevi att tro att en
marknadsekonomi den institutionella bättreär änram som

ekonomisktnågot stimulerar effektivitettill ochannat system
produktivitet för avancerad ekonomi den svenska. Inteen som
bara ekonomisk detta,teori på denvisar ekonomiskaävenutan
historien med dess många exempel olika ekonomiskapå sy-
stem.

förGrunden marknadsekonomin fyller funktiondennaatt
överlägsetpå konkurrensen mellan olikaett producen-sätt är

och konsumenter. Konkurrensen samordnarter alla de tusen-
tals okoordinerade ekonomiska besluten till helhet. Kon-en
kurrensen också den drivkraft ekonominsutgör olika aktö-som

behöver känna för dynamisk utveckling skall kommaattrer en
till stånd. Genom friaden konkurrensen kommer endastinte

sakerrätt produceras företagen kommer ocksåatt utan att
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fungeran-ord kommerandraMed isaker rätt.producera en
tillproducerasefterfrågas sådetmarknadsekonomide attsom

möjligt.kostnaderlåga som
denhårda kärnan natio-den iharskerdetta utgjortHur
kanSmith.Adam Mansedanändanalekonomiska mate-teorin

statiskgradmedför högfri konkurrensmatiskt visa, avatt en
därexisterandede ineffektivitet, dvs sättsjust att resurserna

förutsättermöjligt. Dettablir högdem såavkastningen somav
inträdetgod,informationen till konsumenternadock är attatt

ochköparefinnsdetfritt, och mångamarknadentill attär
säljare.

således sigmarknadsekonomi intefungerandeEn avges
bl.a.förhållanden,institutionellaförutsättersjälv. Den vissa

olikaslutamöjlighetochnäringsfrihetdet råder typeratt avatt
garanterad.äganderättenbygger på äravtal. Detta sin atti tur
olika aktö-ekonominshosetisktkrävs minimumDessutom ett
följasskallreglerochavtal, lagarför bl.a. ingångna utanattrer

mycketmedbehöva byggasskallkontrollapparat uppatt en
harrättssäkerhetochHederlighetföljd.kostnaderstora som

med kostna-effekter, ochekonomiskt isåledes attgynnsamma
ochminskarslagolikatransaktionerförderna göraatt av

slumpsmidigare. Detfungerar ingendärigenom ärekonomin
moralfilosofi.professorursprungligenSmith iAdamatt var

konkurrensBristande12.2
denIkonstruktion.teoretiskkonkurrensenperfekta ärDen en

aktö-olikadekommermarknadsekonominexisterandereellt
kon-begränsafördelartillskansasöka attsig genomattrerna

ochvillföretagen ivinnaföljd växaDetkurrensen. attär aven
domine-nåGenomkonkurrenter.tillförhållande attsina en

vinstmöjlighe-företagsökarmarknadställningrande på etten
ofta tillfördel,tilliblandolikasker mångapå sätt,Det menter.

för konsumenten.nackdel
förbrakonkurrensPrincipielltväsentligt. ärsettDetta är

produktivi-dockdrivkraft inteFöretagens ärproduktiviteten.
enskildademinskakankonkurrensHårdlönsamhet.utantet

marginaler.derasdeneftersomlönsamhet,företagens pressar
ökadandralönsamhet påkan sätt änföretagen nåOm genom

subventio-monopol,tillskansa sigproduktivitet attgenom-
konkurrensensökaandrapå sättaeller sätt urattgenomner

därförskall sigdet. Man inte väntadekommerspel göraatt-
efter konkurrens; tvärt-självnäringslivet strävar snarareatt
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om. Det bör dessutom betonas förhållandenunderRedan vissaAdam att
Smith skrev Kapi- kan alltför tuff konkurrens skada produktivitetsutveckling-entalisterna kan inte långsiktiga FoU-investeringar kommer tillatt inteen genomträffas det såom stånd.bara för el-nöjevore

förströelseler utan
deras umgängeatt

slutar kon-någoni
former konkurrensbegräns-Olikal2.2.ldetspiration mot av

allmänna bästa eller
ningarhemlignågoni över-

enskommelse att frånfria kommaden kan såledesHoten konkurrensenhöja priserna. mot
Smiths slutsats hotolika näringslivet. Etthåll, såvälmångavar ärinom utomsomuppgiftatt statens politiska och rättssäkerhet. Omäganderätt viingrepp motförsvara kon-attvar för funge-förutsättningarfrånbortser dessa grundläggandekurrensen kapi- enmot
taliserna själva. tänkbara begränsningarrande marknadsekonomi, kan gruppe-

stordriftsför-monopol ocholika kategorier; naturligai treras
införs företagen självakonkurrenshinderdelar, samtsom av

effekteroffentliga har olika produktivite-regleringar. Dessa på
ten.

Naturliga monopol
första kategorin konkurrensbegränsningarDen sådanaär som

följdnaturligen till produktionsprocessens karak-uppstår av
tär Sådana tekniska eller naturliga monopol kan7 översiktFör vara enen

olika mark-över följd stordriftsfördelar, medförvilka styckkostnadenattavnadsformer och de- sjunker produktionsvolymen slåsblir. Därigenomju störreeEekter,olikaras se småföretagen företagoch till slut kommer totaltScherer och ut, attettt.ex
IndustrialRoss dominera marknaden. sådan kanI situation säga atten manMarket Structure monopolet produktivitets- och kostnadssyn-är gynnsamt urand Economic Per-

punkt. Det monopolets höga produktivitetformance, ju justHough- är gjortsom
Mifflin 1990.ton det möjligt dess bryta monopoletAttposition. ierövraatt upp

småföretag medföraskulle högre styckkostnader ochmånga
lägre produktivitet.

Situationen emellertid också risker. Ingentingrymmer garan-
kostnadsbesparingarna kommer konsumenterna tillterar att

godo. Sannolikheten hög det blir eller de anställdaär att ägarna
hem monopolvinsterna. siktPå också förriskentar ärsom stor

förnyelseprocessen formbl.a teknisk utvecklingatt i mins-av
eftersomkar, monopolet för konkurrens-inte någotutsätts

tryck.
Naturliga konkurrensbegränsningar omfattar andraäven

företeelser. kostnadsfördelarFöretags kan bero skaf-depå att
fat olika eller exklusivsig kontroll nödvän-typer patent överav
diga kanFöretag också skaffa finansi-tillgång tillsigresurser.
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Avenhar.konkurrenterpotentiella intekapitalellt pro-som
medköparlojalitetskapabl.aduktdifferentiering, attgenom

konkurrensbarriärer.byggareklam,hjälp sätt attär ettav
harföretagetableringförhinderolikaBetydelsen nyaavav

potentiellahar dentidekonomisk Påteori.diskuterats i senare
detharavgörande,fram.lyfts Detbetydelsekonkurrensens

förekommerfaktisktkonkurrensvilkenhävdats, inteär som
Detutmaningsbara. avgörmarknaderna är somutan om

hur mångadettaenligt intestyrka synsätt,konkurrensens är,
dehuruvidamarknad,finnsfaktiskt på utanaktörer ensom

mark-konkurrenstrycket påBedömningarkan enutmanas. av
dentillhänsynmåstesåledesinnebär tanad ävenatt man

styrka.konkurrensenspotentiella

företageninfördaKonkurrenshinder av

denkonkurrensbegränsningar är typkategorinandra avDen av
derasellersjälva organisa-företagenåtgärder initieras avsom

konkurrensenavtaldoldabl.aform sätter uritioner somav
vertikalt,horisontelltsåväl ärföretag,spel. Integration somav

konkurrenshinder.sådanavanliga
formutprägladeinnebär attsinVertikal i mestintegration

ochdistributionskedja ingåroch i ettproduktions-flera led i en
av denoftaSådan attföretag. motiverasintegration gersamma
Åtgärderkostnaderna.sänkaföretagetförmöjlighet avatt

vissaemellertid också negativa attkandenna genomvaratyp
därige-företagetochkonkurrensallundandras attområden

förhandlingspositionalltför stark gentemotfåkan ennom
marknaden.resten av

konkurrens-medför negativavertikalHuruvida integration
konkurrenshorisontellfinnsdetberor påeffekter eller om

kanförekommer,sådanföretag. Omvertikalttill integreratett
produktivitetssyn-positivvertikal integration urvarasnarare

sänkerochkostnaderna priserna.denpunkt att pressargenom
företagmellan påsamarbeteinnebärHorisontell integration
oftabedömsproduktionskedja. Dennivå somi ensamma
samarbe-kanhärMenvertikal integration. ävenallvarligare än

Detoch lägrestordriftsfördelar priser. ärtillledaiblandte
skadarsamarbetehorisontelltsjälvklartsåledes pro-inte att

duktiviteten.
kan,konkurrensenförsämrarföretagmellanSamarbete som

kostnadssänkningarsåvältillledasammanfattningsvis, som
verk-detkonsekvenserbåda ieffektivitetsförluster. görDessa

konkurrenshindrensbedömauppgifttill svårligheten atten
effekter.samhällsekonomiska
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Regleringar
Ett tredje förhindra konkurrenssätt offentligaatt är genom
regleringar olika slag. Syftet med regleringarna oftaav är av

slag påverka konkurrensen;annat än likväl får oftaatt de den
effekten. Exempel tekniska föreskrifter, reglerär arbetsmil-om

produktsäkerhetjö, eller miljöskydd införts för skyddaattsom
konsumenterna skador. Sådana föreskrifter kanmot också in-
nebära handelshinder.

De effekternanegativa produktivitetenpå dessa ickeav
avsedda konkurrensbegränsningar ofta Till dessa skallär stora.
läggas regleringar,vissa jordbruksområdet,att på uttalatt.ex
syftar till begränsa konkurrensen.att Det naturlig hypo-är en

detta minskat omvandlingstryckettes att och dämpat produk-
tivitetstillväxten branschen.i

Effekterl2.2.2 bristande konkurrensav

Vilka skadliga effekter kan då bristande konkurrens leda till I
den ekonomiska pekarteorin depå ekono-negativaattman

effekternamiska både statiska och dynamiska.är Följande
sammanfattargruppering de viktigaste effekterna.

Allokeringsförluster. Genom företag får0 vissa domine-att en
rande ställning blir högre ochpriserna kvaliteten lägre vidän
perfekt konkurrens. Priserna marginalkostnadensätts över
och därmed Genomvinst.större avvikerger prisernaen att
från marginalkostnaden allokerings-uppstår och välfärdsför-
luster. Produktionen blir mindre vad samhälls-än som vore
ekonomiskt optimalt. Vissa konsumenter kan köpainte pro-
dukterna, och andra köper mindre kvantitet.en
Inkomstöverföringseffekter. En effekt0 monopolpris-annan av

den högresättning är överföratt prisnivån inkomster från
konsumenter till producenter. Onormala uppkom-vinster

Detta någon samhällsekonomiskinteär kostnad,mer. i me-
det påverkarningen produktiviteten,att väl allvar-ettmen

ligt inkomstfördelningsproblem.
Lobbyingkostnader. Många konkurrensbegränsande0 åtgärder

följdtilluppstår krav från påtryckargrupper, s.k lobbying.av
kostnaderDe dessa drar formi till lobby-ersättningsom av

ingbyråkratin improduktiva ochär alltså samhälls-utgör en
ekonomisk kostnad.
X-ineffektivitet. Företag befinnerO skyddadsig isom posi-en

blir lika aktivation inte kostnader ochr utvecklaatt depressa
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företagproduktionsmetodernaeffektiva som ver-sommest
bristandetillleder inreDetkonkurrens.hårdunderkar

X-ineffektivitet forska-Vissas.keffektivitet,organisatorisk3 hängerTermen dockbetydande. Demycket ärförlusterdessahävdarmed ärattattsamman re
betecknarden en svårkvantifierade.

effektivi-allmän kankonkurrenseffektivitetsförluster. En intensivDynamiska0tetsminskning,
företagen. Genomhosinnovationsaktivitethögtillledakan sigta ensom

uttryck effektivaremånga ochframellerprodukternautveckla ta nyaattoch gårintesom till-kanskefördelar,företagenfårproduktionsmetoder t.o.mfånga någoniatt världskyddadlever tapparimonopol. Företagproduk- fälligastrikt ensom
tionsfunktionsa- tilltidenlederDetför överdrivkrafterna eninnovera.att
nalys. långsammareformbl.a.utvecklingekonomisk i enavsämre

effektivitetsförlusterDynamiskaproduktivitetsutveckling.
uppstår.

effektensistnämnda inte ärdendockbörDet attnoteras,
hatycksFoUkonstaterade stor-Schumpeter attBl.aentydig.

kunnaför innove-företagendriftsfördelarf innebär attDet attockså4Detta var storlek,nå visskanske måsteteknikunder- utvecklafannvad ochi envi nyrasvensk dessut-sökningen monopol kanTemporäraav konkurrensen.hotakanvilketkapitel ll.FoU i tankenocksåtillväxt. Dettaför ärförutsättningenvaraom

12.1Diagram
1965-1988Sverigeiproduktionenandelföretagensstörstafyra avDe

branschersamtligaMedeltal för

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4l

0,3

0,2

0,1

19881978197519701965

tillnäringsliv,svenskt;roduktivitet apportoda iWibeoch KøncentrationLöfgenKälla
Konkurrenskomnittén,1581.
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bakom patentlagstiftningen, det företagetinnoverandesom ger
monopolistiskträtt att utnyttja innovationen under tid.vissen5Den svenska kon-

kurrenssituationen
12.3 Konkurrensenhar Sverigenyligen igenom-

lysts konkur-genom
renskommitténs Ovanståendear- teorigenomgång anledning undersöka hy-attgerbete; SOUse bristande konkurrenspotesen kanatt förklaring till199159. varadel enEn av den långsammare produktivitetstillväxten.det underlagsmate- det följandeI skall
rial kommittén bild konkurrenstrycketssom utvecklingen Sverige,ges av i samtfram liggertagit till försök uppskattagöras dess effekteratt produktivitetsut-påförgrund detta av- vecklingen.5snitt.
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199128.SverigeKälla Konkurrenseni som

konkurrensenUtvecklingenl2.3.l av

definiera ochkonkurrenstryck svåraochKonkurrens är att
ekonomi.detta utsättsgällersynnerhet i öppenI sommäta. en

utlandskonkurrens.för
dvskoncentrationsgrad,utgångspunkt attEn mätaär att

företagendeproduktionenandel störstahur stor somavange
deutvecklingkonkurrensensbildförstaför. Enstår avgrov

diagram 12.1.detta ipåSverige,25 sätt,åren i mätt gessenaste
detsnabb koncentrationskedde1960-taletslutetI avenav

andel hem-företagensfyranäringslivet. Desvenska största av
till 581965från 49 procentmaproduktionen procentsteg
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Under hela l970-talet1970. låg sedan andelen still. Under
1980-talet har däremot koncentrationen ökat ytterligare något,
eller bestämt till 61 bör observerasDetnärmare procent. att

siffrordessa fyrade företagens andel svenskstörstaanger av
produktion. fångarDe alltså konkurrensen fråninte importen.

siffrornaMen indikerar ändå betydande koncentrationatt en
det svenska näringslivet sedan l960-talet.påägt mittenav rum

Möjligen skulle bilden koncentration förstärkasytterligareav
företagssvenska produktion utlandet kunnathade inklu-iom

deras.
Hur då utvecklingen olika branscher Statensinomutser

och konkurrensverk SPKpris- har konkurrenskommitténspå
uppdrag detaljerad analys branschergjort 61 deti privataen av
näringslivet Produktionen dessa branscher61° undersök- inomHela motsvarar

finns redovi-ningen delen den konsumtionenstörre Sverige ochprivata i närma-avsad tilli rapporten tredjedel BNP.re en avkonkurrenskommit-
Konkurrensprofilen de undersökta branschernaKonkurrensen itén; samman-

SOUSverige,i fattas diagram 12.2. Undersökningeni antalvisar att ett stort199128. hinder för fungerande konkurrens föreligger.Sverigei Figu-en
redovisar de allvarliga konkurrensbegränsningarna branschren

för bransch. börDet påpekas, endast de konkurrensbe-att
bedömts hagränsningar påtaglig inverkannegativ påsom en

konkurrenssituationen redovisats; finnsdet alltså fler be-
dessa.gränsningar än

Ett genomgående drag fåtalsdominansen de undersöktaär i
branscherna. Tendensen också, enligt SPK, koncentra-är att

ökar. Marknadertionen fåtalsdominansmed karakteriseras
ofta dels stordriftsfördelar, dels importkonkurrens.ringaav av

fallI orsakasmånga det olika former handelshin-senare av av
der. Ett speciellt problem enskilt eller fåtal företagär att ett ett

förvärv eller på skaffat kontrollannat sätt siggenom över
distributionen Sverige. Det såledesi enbart koncentra-är inte

produktionention i viktig, koncentrations-är ävenutansom
graden distributionen.i

Av diagram framgår12.2 offentliga regleringaratt utgör or-
sak till konkurrensbegränsningar viktiga branscher.mångai

fastSPK slår offentliga regleringar ofta detatt svårasteutgör
hindret för fungerande konkurrens. Livsmedelssektornen
och byggsektorn vid sidan kommunalaär de bran-tjänsterav
scher speciellt styrda offentliga regleringar.ärsom av

Vertikal innebärintegration SPKs framförmateriali allt
formerolika exklusivavtal, prisrekommenda-ävenav men

Vertikala bindningartioner. medför konkurrensen mellanatt
fristående köpare och säljare åsidosätts. Effektiv priskonkur-

hindras också betydande omfattningi Sverige horison-irens av
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förhindrarprislistor. Dessaochprisrekommendationer entella
företagproduktivamindredåstrukturomvandling,effektiv

priskonkurrens.bristandeverksamhetenfortsättakan p.g.a
importkon-bristandetillorsakhandelshinderTekniska är en

koncentreradedeFramför alltbranscher. ärmångakurrens i
standardföreskrifter ellerofficiellafinnsdär detbranschertill

regleringar.andra

Sektorskillnaderl2.3.2

oli-mellanväsentligthögstkan varieraKonkurrenssituationen
marknadenrelevantaDenbranscher.ochmarknader serka

klassifice-Oftaellerprodukterför olikaolika varor.typerut av
offentligochelleroch privatiproduktionen tjänster,i varorras

uppdelningar, iandrafinns dockproduktion. Det enäven som
betydel-välkan såkonkurrensförhållandendiskussion varaom

sefulla.
nödvändighetensammanhangdettaåsyftas rör aviDet som

Mångaproduktionen. tjänster ärvidnärvarandekunden äratt
hotell- ochellerhårklippning restau-Exempelslaget.det ärav

personligakundenskräverGenom tjänstenattrangtjänster.
lokal be-lättuppstårproduceras,kunnaför enattnärvaro

mikromonopol. Mångakonkurrensen sortsettigränsning -
sektornoffentligadenproducerasidag inomde tjänster somav

sjukvårdstjänster.karaktären,denockså t.exär av
informa-ocksåkarakteriseras attTjänsteproduktionen av

unik. Detnågon meningiVarje tjänsttionsbehovet ärär stort.
kvalitetsupplevelse. I vissagradhögkonsumerar ijuär enman

kandetslagsådantinformationssituationen attfall kan avvara
kvali-försida vissfrån garanteraattkrävas enstatensinsatser

auktorisation vissabl.aidagskertetsstandard. Det avgenom
förviktigtläkare. Detta[t.ex att trans-ärtjänsteproducenter
information,förkostnadernainklusiveaktionskostnaderna,

hållasskall kunna nere.
V tjänstesektornkonkurrensen islutsatsenviktigaDen är att

tenderarallmänhet attoffentlig isåväl privat varasom -- naturligtvis,finns iUndantagindustrisektorn. meniänsvagare
omvandlingstryck ochmedföradettakan attgenomsnitt antas

tjänstesektorn iänproduktivitet ifördrivkrafter är svagare
sektorn.varuproducerandeden
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12.3.3 Effekter produktivitetenpå
Utredarna SPKpå de konkurrensbegränsningarattmenar, som

berörts har haft effekternegativa produktiviteten.ovan på De
drar följande slutsats analys desin branscherna61av av
Stora samhällsekonomiska kanvinster konkurrens-göras om
begränsningar med inverkan effektivitetennegativ på avskaffas
och de regleringssystem omgärdar betydande delarsom av
svensk ekonomi avvecklas eller reformeras för i minstaatt
möjliga mån marknadensingripa funktionssätt.i

Produktivitetsdelegationen har tilltagit initiativ antalett
studier undersökt sambandet mellan konkurrens,som regle-

och produktivitet.ringar Syftet fråganär påatt svara om
produktivitetsstagnationen under de decennierna kansenaste
förklaras förändringarmed konkurrensen.av

Den teoretiska utgångspunkten helt klar.inte Som fram-är
diskussionengått föregåendei ekonomiskav avsnitt integer

bestämdnågonteori vägledning konkurrensbegränsningarsom
allmänna effekter produktiviteten.på Inte heller det själv-är
klart offentliga ingripanden syfteatt i motverka konkur-att
rensbegränsningar leder till samhällsekonomiska förbättringar.
Anledningen de allra flestaär marknaderatt har olika slags
imperfektioner samtidigt. Ett ingrepp vissmot imper-typen av
fektion kan därför förstärka eller själv leda tilli sigen annan
snedvridningar. De enkla och övergripande slutsatserna av-generell avregleringtyp därför nödvändigtvisär inte de-

alla enskilda fall.irätta De olika marknaderna bör bedömas,
från bransch till bransch, konkret och och för beroen-sigvar en
de produktionens,på marknadens och konkurrensbegräns-

karaktär.ningarnas

7Olsson Konkur-
rensförhållandenas
betydelse för pro-
duktiviteten,

Ekonometriska studierWibe Regleringar
och produktivitet

Ett övergripande ekonometriskaErixon Om- studier har likvälsamt par genom-vandlingstryck och förts. Syftet har devarit metodiska svårigheteratt trots somproduktivitet, föreligger det på aggregerad framnivå gårse om någraattsamtliga i expertrap-
samband mellan konkurrensbegränsningarFrågeställ- och produktivitet.7port

behandlas littningen första iproblem dessa studier enkelt fångaär ochattockså i expertrap- kvantifiera olika konkurrensbegränsningar.typer Olika be-8 avIntematio-port
har,nalisering framhållits,gränsningaroch olika effekter. Förpro- som devissa avduktivitet redovisadeav konkurrensbegränsningarna det dock möjligtär attHansson, Krafft, graderinggöra mellan branscherna. Det gälleren internationellLundberg och Swe-

konkurrens och fåtalsdominans.denborg. Det också dessaär variabler



309och regleringarKonkurrens

studierekonometriskaolikadefrämst somiutnyttjassom
uppdrag.delegationensgenomförts på

konkurrens-mellansambandetskattasOlssonstudieI aven
förutveckling peri-arbetsproduktivitetensochförhållanden

använderOlssonvariabler exportensär1970-88. Deoden
denandelsaluvärde, importensproduktionensandel avav

företa-fyraoch desaluvärde störstaförbrukningenssvenska
saluvärde.produktionensandelvariabeln avDen genssista

signifikantfinnsdetvil- Olssonssiüäâfsöeh av studiei ettmäta är attattavser
deken mån större utländskgradenochproduktivitetstillväxtmellansamband avskyd-företagen kan exportandeldetframträder ärDetkonkurrens. oavsett omverksamhetda sin

ellerexportandel im-monopol el- Högreanalyseras.importandelellergenom som
oligopol. Måttetler produktivitetstillväxt. Ex-högremedförknippadportandel ärdockbeskriver en- faktorsignifikant änocksåframstårportberoendet merenföre- somdast de största

detgårhemmamarknaden. Däremotdenandel påimportpenetrationentagens av
produktio-svenska sambandbelägga någotstatistisktstudieOlssonsiinte attdenoavsett omnen, ochhankoncentrationsmåttinhemska använtmellan det pro-ellergår på export
hemma-säljs på duktivitetstillväxten.

marknaden. Tyvärr kon-Omfå effekter prisnivån.påocksåkanKonkurrensenstatistiksaknas som högremöjligheternasannoliktökar utdålig, taattkurrensen ärdetskulle möj-göra
konsumen-kostnadshöjningar pådeligt vältrastör-sättaatt överpriser attgenomandelföretagens Resul-sta studie.hypotesdenna i sinharOlsson äventestatterna.till denrelationi to- högrerefererade. Entidigare export-med detlikartatärtatettillförselntala av va-

Dessutomsvenska tillbaka prisstegringen.till den hållatenderarandel attror
inklusi-marknaden, företagskoncentration,högdvsfåtalsdominans,finner han attimporten.ve likadockSambandet intedriva ärtenderar priserna.att upp

såledestycksKoncentrationsgraden iförstarkt exporten.som
den har påinverkan påtydligare priset änhastudieOlssons en

produktiviteten.

betydelsevariablersOlika
marknadsforrnermellanÄven sambandetanalyserarErixon

ekonometriskahjälpmedproduktivitetsutvecklingenoch av
mel-för sambandethypoteserflera olikametoder. Han testar

produktivitetstillväxt.ochkonkurrenslan
koncentrations-studiernarefererade intede tidigareI ger

produktivitetsutveckling-signifikant resultat pånågotmåttet
kapitel ll,berördesförhållandedet iskäl kanEtt somvaraen.

rådför haföretagsstorlekkrävsdetnämligen attvissatt en
ochochprodukterutvecklaeffektiv FoU,med processernya

isoleraförsöker FoU-produktivitet. Erixonfå högredärmed en
produk-mellansambandetstuderaochbetydelseintensitetens

bety-FoU-intensitetensoch koncentrationtivitetstillväxt när
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delse kontrollerad. Resultatet blir produktivitetenär två påatt
delvis motverkande effekter konstateras förstadetFör att
koncentrationen långsammare produktivitetstillväxt.i sig ger

detFör andra denna effekt motverkas koncentra-att attav
möjligheter tilltionen höjerFoU-insatserstörreger som pro-

duktiviteten.
I studien internationaliseringens betydelse konstateras ettav

samband mellan utlandskonkurrens och produktivitet. Ar-
betsproduktivitetens tillväxt högre den konkurrensutsattaiär
sektorn jämfört med den skyddade. förhållandeDetta gäller
också tillväxten faktorproduktivitet,totali dvs sedan hänsyn

till olikheter kapitalbildning.tagits branscheri I med mer om-
fattande utrikeshandel den högre andra under 1970-iänvar
och 80-talen. På detaljerad branschnivå kan också konsta-man

samband mellan utrikeshandelskvoten, dvs.tera ett export
plus andel branschensimport produktion, och arbets-som av
produktivitetens tillväxt9 periodunderHansson mfl sammaa.a.

Resultat från de refererade studierna pekar detpå att är
finnasvårt lämpliga statistiskaatt Detmått. tycks nöd-vara

vändigt isolera för andra variabler dåatt skall analyseraman
sambandet mellan konkurrens och produktivitet. Först när

kontrollerar för andra viktiga variabler träder denman inhems-
ka koncentrationsgraden fram väsentlig faktor. Desom en
skiftande resultaten beror också delvispå olika tidsperioderatt
analyseras och studierna omfattar olika branscher.att denI
studie omfattar den längsta framträderperioden tydligastsom
den utländska konkurrensens betydelse för produktivitetsut-
vecklingen.

De teoretiska konkurrensens betydelse förresonemang om
god produktivitetsutveckling återgavsen inledningsav-isom

detta kapitel fårsnittet i således stöd. Detvisst dockett är inte
alltför starkt alla avseenden,i då empiriska studier pågörs
Sverige. Det sålunda möjligtinte empiriskt be-synes attvara
lägga försvagad konkurrens skulleatt någon faktorcentralvara
bakom produktivitetsretardationen under 1970- och 80-talen.
Detta kan dock delvis hänga med mätproblem. Detsamman

hellermotsäger inte intensifierad konkurrensatt ien vissa
branscher skulle kunna viktigt inslag produktivi-ett ivara en
tetsstimulerande ekonomisk politik.



och regleringarKonkurrens 311

konkurrensInternationalisering,12.4

produktivitetoch
och till-för konkurrensenbetydelseharInternationaliseringen

OlsonMancurpubliceradnyligen presenteraressä,Iväxten. en
samband mellantydligtfinnsdetvilkaenligttvärsnittsdata, ett

ochexportandel[mättekonomiöppenhetgraden i somenav
radocksåpekar påtillväxt. Hanekonomisktullar ochlåga en
ochhandel,utvidgadeffekter iexempel påhistoriska stora av

gällerDetnationalstater.bildadetidigare småstatermed att
öppnandetoch1800-taletTyskland påZollverein avit.ex

defallen blevbådaförra seklet. IdelenunderJapan avsenare
till-snabbtillstimulanserkraftfullamarknadernavidgade

växt.° Olson How
samband.finns sådantvidkommandeför svenskttheBright Nor- Också ettare

Lightsthern Some sålundahävdadeskapitelföregåendeflera kanaler. IDet går viaaboutQuestions strukturomvand-påverkarstarktinternationaliseringenattLundSweden,
produktiviteten.indirektocksåoch därigenomPress lingen Sverige,University i

1990. utför-studie,genomförahar låtitDelegationen större somen
produktivi-påverkaninternationaliseringens påanalyserarligt

tetsutvecklingenÅKrafft,Hansson,
och Swe-Lundberg

denborg lnterna-
ochtionalisering

produktivi-ochInternationalisering12.4.1produktivitet, ex-
pertrapport

teorinitet

ellerinternationalisering integrationMed samman-enavses
marknadtillmarknadernationellaslagning gemensamenav

konkurrensinternationellförhinderavlägsnande avgenom
tjänstehandel,ochtransaktioneroch gränsernaöver varu--

företagande.internationelltochkapitalrörelser, migration
utifrånimpulserpåverkastillväxtenekonomiskaDen av

tillväxtenförsta kandetflera För resursernalängs avvägar.
kapitalrörelser.internationellaochpåverkas migrationgenom

inhemskamedföra den investe-kankapitalinflöde attEtt av
Kapitalbeståndetsparkvot.landetsringskvoten överstiger egen

arbetsproduktivitetenssnabbare ochdåkansysselsatt växaper
sparandeinhemsktöka. Omkommertillväxttakt genomatt

för denställetutlandet ikapitalutflöde ii egnainvesteras
inhemskadenkanflyttarnyföretagandeeller ut,ekonomin

lägre.motsvarande månbliproduktivitetstillväxten i
påverkaomvärldenmedinteraktionenkanandradetFör
makro-faktorproduktiviteten påtotaladentillväxttakten av

fleraskerTFP påpåverkan påInternationaliseringensplanet.
sätt
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En internationalisering0 och tjänstemarknadernaav varu-
kan, möjligheterna tillöppna handelatt och speciali-genom

produktionensering enlighet med landetsi komparativaav
fördelar, leda till effektiv fördelning tillgängligaen mer av

mellan företag, branscher ochresurser bran-näringsgrenar. I
scher med höga kostnader kan produktion medersättas im-

och föras till branscherport med bättreöverresurserna inter-
nationell konkurrenskraft. Den totala produktionen av varor
och kommertjänster därmed öka vid oförändradeatt resurs-
tillgångar oförändradoch teknologi.
Internationell konkurrens skärperO omvandlingstrycket depå
enskilda företagen. företagEtt har skyddad monopol-som en

hemmamarknadenpåposition kan överleva medäven in-
kompetent ledning, ineffektiv och överbeman-organisation

Internationaliseringning. ekonomin kan öka påav pressen
sådant företag delsett ökad konkurrens produkt-pågenom

marknaden, dels ökad förrisk företaget köpsgenom att upp
och ledningen Utslagningen de företagersätts. harav som
den lägsta produktiviteten kan förväntas öka. Samtidigt ger
skärpt konkurrens kunderna förnya ochstörreom attpress
innovera.
Om stordriftsfördelar föreligger tillverkningen,O förknippadei
med anläggningsstorlek eller serielängd för enskilda produk-

kan skärpt internationell konkurrenster, initiera struktur-en
omvandling, medför koncentration till anläggning-som större

längre tillverkningsserier och högre produktivitet.ar,
ODen tekniska utvecklingen kan skyndas på. Detta kan ske

dels effektiviteten den bästaatt kändai teknikengenom
utvecklas snabbare, dels teknikspridningen skyn-attgenom
das företagenpå, så teknikfronten.att närmar sig En öppen
ekonomi kan dra fördel internationellt flöde kun-ettav av
skap Dettaöver specielltgränserna. viktigt förär länder.små
Kunskapsspridningen kan ske internationellt forsk-genom
ningssamarbete, eller köpvia och licenser.patenterav
En för teknikspridning0 väg internationellaannan direkt-är

forminvesteringar, i nyetableringar eller uppköp. Dettaav är
särskilt viktigt för spridning sådan kommersiellt använd-av
bar kunskap tillgänglig förinte inköpär marknaden.påsom
Till detta skall läggas konsumenternasO välfärdatt ökas, ge-

de får urvalsmöjligheter.att större Detnom svårtär att mäta,
borde rätteligen räknas ökat värdemen täljarenpåett isom

produktivitetskvoten.

Vissa dessa effekter innebär engångseffekt formav ien av en
höjning jämviktsvärdet för produktionensav Andranivå.
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Distinktio-tillväxttakt.TFPsökningtillleder permanent aven
ochavgörande,praktiken såviktig inteii teorin,är mennen

Även produktivite-höjningavläsa.möjligheller inte att aven
högreinnebärjämviktsnivåhögretillfrån lägre enten enen

anpassningsperioden.undertillväxttakt
ochinternationaliseringkanland SverigelitetFör ett som

specielltmedförakonkurrensinternationellökad väntas gynn-
länderförsta har småproduktivitetseffekter. detFörsamma

därför påoch kanresurstillgångofta ensidig vinna mermer
detfördelar. Förmed komparativaenlighetspecialisering i

alltförförplatshemmamarknadavskärmadliten,andra har en
konkur-inhemskför tillräckligförfå företag utrymmeatt ge

ochfasta kostnaderbetydandemedbranscherfrämst irens,
fårföretagdetenderarSamtidigtstordriftsfördelar. rumsom

blir högaResultatetalltförblimarknader små.sådanapå att
ef-karteller,ochmonopoltilltendenserstyckkostnader, svag

sprid-utveckling ochtaktlågföretagen ochfektivitetspress ii
förmarknadernaBetydelsenteknik. öppnaning attavnyav
förför länderdärförblir småutlandskonkurrens änstörre

stora.

praktikenInternationaliseringenl2.4.2 i

internationalise-ökningtyderolikaantal påmåttEtt aven
decennierna.under desvensk ekonomiringsgraden i senaste2 Allla data dettai

tilltagitimportkvoternahärrör, såväl isåvitt industrin haravsmitt Inom export- som
inte annat anges, specialiseringsgrad harochHandelsutbyteflesta banscher.defråni 8expertrapport ökatutlandet harDirektinvesteringarnadärmed ökat. i ex-iinternationalise-om

l980-talet. Kombinationendelenoch produktivi- snabbt underring tremt senare av
tet. utslagharochutlandsproduktionstigande givit storaexportav

internationellt verk-förhandelsmönstretochproduktions-i
harframgår diagram 12.3Somsvenska koncerner. avsamma

till denförsäljningföretags totala gårandel dessaden somav
mindrefrån hälften tillminskatmarknadensvenska än en

de 20tredjedel under åren.senaste
för tjänstesektorn. Denhelt annorlundaSituationen iär,är

för internationell konkurrens.flesta fall, allsde knappast utsatt
för antaloch importkvoterTabell 12.1 tjäns-visar ettexport-

förundantag denl980-talet. Medbörjantebranscher i av
transportsektorn deninternationella delen tjäns-privatavarav

för konkur-skyddad utländskpraktiken heltteproduktionen i
förmotsvarande kvotjämförelse kanSom nämnas attrens.

industrivarorbearbetade 45är procent.ca
ha tilltagittycks heller.Internationaliseringen i tjänste-inte
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Diagram 12.3
näringsliv 1965-1986Internationaliseringen svensktav

och handelsmönster för internationellt verksamma svenskaProduktions-
koncerner ;

Försäljning på ProduktionExport från
svenska marknaden Sverige l utlandet
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Källa Krafft,lundbergochswdenborg.internationaliseringochproduktivitet,Hansson,
8expertrapport

Enligt preliminära uppskattningarsektorn under 1980-talet. i
förrefererade denstudien minskade exportkvotenden privata

från 1980-talet;undertjänstesektorn till 67 im-procent
ochundantag bankportkvoten låg still Ettpå 5 procent. var

slutetförsäkring, där och importkvoten 1980-motexport- av
från drygt tilltalet hade 5lstigit nästanprocent procent.

utvecklingen avvecklingenOrsaken till den sistnämnda är av
finansiella däriblandantal regleringar de marknaderna,påett

faktor bakom den lågavalutaregleringen. pekarDetta på att en
för den kring-internationaliseringsgraden tjänstesektorn är att

Oftafler hargärdats regleringar industrin. dessaavsevärt änav
möjligheterna till internationellt utbyte. vikti-inskränkt Den

handelfaktorn lägre graden internationellbakom den igaste av
högre gradtjänstesektorn dock tjänsteproduktion i änär att

förutsätter geografisk tillindustriproduktion närhet konsu-
menten.

etableringsfrihet förmedför rörlighet arbets-ochDetta att
Ävenkraft fråga företagandeblir viktiga. internationellti om

väsentligt lägre industrin.ligger emellertid tjänstesektorn än
för omfatt-synliga handelshindren har minskatDe ivaror

efterkrigstiden.under hela Dock sänkningarnaning störstvar
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12.1Tabell
importens andel omsättningen 1981Exportens resp. av

Exp.Oms.Bransch l% lmp.Oms. i °o

2.5 1.4Byggnadsverksamhet
0.40.5detaljhandelParti- och

1.9 1.9Landsvägstransporter
46.471.7Sjötransporter

34.2 26.8Lufttransporter
16.017.2Transportförmedling och lagring

1.9 2.5telePost och
försäkringsinstitut 1.1Banker och -

0.1Fastighetsförvaltning -
3.0Uppdragstjänster -
1.2Juridiska och kamerala tjänster -
5.3Tekniska tjänster -
1.5maskinuthyrningData, -
0.8Marknadsföring -Övriga 0.2 0.2tjänster

rör detproduktionsvärdet.Fördessabranscheroch realatjänsteri %Export avav varor
siffror.omfattas i dessatjänster.Räntoroch utdelningarsigtill övervägandedel realaom

national-förhållande produktionsvärdetill produoentprisenligtberäknadei tillKvoternaär
räkenskaperna.

mfl,Källa 8Hansson expertrapport

60-talenUnder ochförsta delen perioden. 1950-under av
omfattande samband medgenomfördes tullsänkningarrad ien

fri-efter världskriget och bildandetandraavregleringarna av
tullarnaoch Sänkningenhandelsområdena EG EFTA. påav

fullbordad slutet l970-talet.vidindustrivaror i stort sett avvar
icke-tariffära handels-Fortfarande emellertid antalåterstår ett

fördelade branscher och Ihinder, på vissaojämnt varugrupper.
tullarnarestriktiva vaddessa hinderbranscher kan änvara mer

varit.
handelsliberaliseringen bak-drabbadesUnder 1970-talet av

efter oljepris-ekonomiska nedgångensamband med denslag. I
västvärlden.nyprotektionistiskhöjningarna våg översvepte en

restrik-framför industristöd ochallt växandeyttradeDen isig
från härvidlagu-länderna. Sverige ingetpå importentioner var

industristödetdet statligaundantag. 12.4Diagram ivisar att
långt1970-talet till volymerunderSverige störresteg som var

dockUnder 1980-talet har deEFTA-land.någotiän annat
gradvis minskats.
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Diagram 12.4
Statligt industrlstöd EFTA-ländernai 1980-1988
Procent BNPav

1,6

1,4

1,2

1.0

0,8

0,6

0,4

0,2

l l il0
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Källa SatligastödåtgärderEms EFIÅ, EbnomiskDebatt590.i

Effekterl2.4.3 produktivitetenpå
studierDe delegationen låtit genomföra, tyder samtliga påsom
det utökade handelsutbytet bidragit till produktivitetsför-att

bättringar. framgått,Som redan de tydligtpå sambandvisar ett
mellan produktivitetstillväxt och öppenhet; ju större export-
och importandelar produktion förbrukning,ochi desto snabba-

produktivitetstillväxt, allt lika.annatre
Sålunda har produktiviteten näringslivet under periodeni

1970-85 ökat snabbare den konkurrensutsattai sektorn jäm-
fört med den skyddade. I 8 till delegationenexpertrapport görs

tvärsnittsstudie 14 huvudbranscher svensk tillverk-en av av
förningsindustri perioden 1969-1987. Analysen klarger en

indikation den faktorproduktivitetenstotalapå förändringatt
högre konkurrensutsattvarit branschenju Vidarevarit.mer

leder analysen till slutsatsen totalproduktivitetens tillväxtatt i
första hand med internationaliseringensvarierar ochnivå inte

förändringenmed internationaliseringsgraden. En tolkningav
detta resultat internationaliseringens ef-dynamiskaär attav

fekter produktivitetenpå snabbare tekniskvia utveckling ären
viktigare de statiska effekter följer förbättradän som av en
resursallokering. Eliminering handelshinder delsav ger en
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engångseffekt produktiviteten följdpå till bättreav en resurs-
allokering, dels högre tillväxttakt bl.apermanent atten genom
innovationstakten ökar.

Internationaliseringen framför frihandelsavataletallt med-
EG tycks också ha haft produktivite-påverkan påpositiven-

stordriftsfördelar. tillverkningsindustrin harvia Inomten anta-
let anläggningar minskat, samtidigt deras genomsnittligasom
storlek har ökat. effekterDessa de branscher däriär störst
utlandskonkurrensen tilltagit Resultaten bekräftar denmest.

Ökadhypotes framfördes efterfrågan branschspåsom ovan. en
produkter internationalisering leder till anläggningarnasvia att
storlek ökar, medförvilket stordriftsfördelar kanatt utnyttjas
och produktiviteten ökas.

betydelseEFTAs

antal studier genomförtsEtt har för effektenuppskattaatt av
det svenska medlemskapet EFTA. En översikt vid handeni ger

välfärdseffekten effektiv resursfördelning mellanatt av en mer
branscher och bättre utnyttjande komparativa fördelarett av
motsvarade ökning produktiviteten industrin medinomen av

tiondelsnågon under efterdecennietår EFTAsprocenten per
bildande. Till detta effektenskall läggas förbättrade oftermsav
trade.

Eftersom industrins produktion till fjärdeluppgår en av
blirBNP, produktivitetseffekten BNP-nivå mindre.på Det-än
dock allt döma bara mindre del den totalaärta attav en av

effekten. Till detta läggas dels effektermåste integrationens via
ökad konkurrens, bredare produkturval och ökat utnyttjande

stordriftsfördelar, dels de dynamiska verkningarna till-påav
snabbare innovationstakt. effekterDessa kanviaväxten en

bedömas ha betydligt detvarit svårtstörre, även är attom ange
siffra.någon

Sammanfattningsvis kan dra slutsatsen internationa-attman
liseringen drivit produktivitetsutvecklingenpå under hela ef-
terkrigstiden. Effekterna under 1950- och 60-talenstörst ivar
samband med avregleringarna och världshandelns eftertillväxt
kriget, har sannolikt Nyprotektionismen underavtagit.men

delen 1970-talet innebar bakslag, med negativaettsenare av
effekter produktivitetenpå delar näringslivet. dennaIi av

kan långsammare integrationstaktmening under 1970-taleten
ha bidragit till industriländerna.stagnationen i

Under 1980-talet har forsatttendenser präglaattsamma
utvecklingen. fortsattIngen avveckling handelshindren harav
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lång-handeln hartotalaglobala Dendenskett nivån. växtpå
världsproduk-tillförhållandeochtidigare, iävenänsammare

produktivitetsutvecklingenpåverkatha ivilket börtionen,
storleksmäs-dentjänstesektorn,riktning. Inom ärnegativ som

Å sidanandramycket låg.öppenhetendominerande,sigt är
starkaindustriländernasde in-och expansionhar Japans nya

medsektorer,kraftigt konkurrensskärptneburit vissaien
antalföljdstrukturomvandlingsnabboch iutslagning ettsom

industribranscher.

Direktinvesteringarna
de svenska direktinvesteringarnasnabba ökningenDen ut-av

ökning utländskaomlands motsvarande investering-utan av-
bidragit till långsammarekan indirekt haSverigei enar -

hemmaplan.kapitalbildning på
effektenundersökssärskilt kapitel 8I i expertrapportett av

huvud-företagens tycksmultinationella aktivitet.de Denna i
effekter snabbareproduktivitetenhasak på viagivit positiva

teknikspridning.
kapitalutflödet delenlandet under denstarkaDet senareur

effekterhaftemellertid1980-talet kan ha pånegativa pro-av
kapital hadedel dettaduktiviteten. Om investe-störreen av

landet eller utländska Sverigeiinvesteringarinomrats om-
hade kapitalintensiteten ökathade snabbare änväxt mer-,

framgick kapitel och harvad skedde. 9 10Som enavsom nu
faktor detbakomväxande kapitalintensitetlångsamt varit en

1980-talets stagnation.sena
fel utvecklingdock tolka dennaDet interna-attatt somvore

effekter;förtskulle medtionaliseringen i sig sig negativa snara-
tillräckligalyckats skapahandlar det Sverige inteattomre

drivkrafter för utländska eller svenska investerare iatt satsa
ekonomiskaillustrerar denDettaSverige. integrationenatt ger

resultat.nödvändigtvismöjligheter inte positivamen-

produktivitetochRegleringar12.5

inled-diskuteradesförsämrad konkurrenstillorsakEn som
ochharoffentliga Dessa många motivingrepp. tarningsvis är

utifrån gradenuppdelning, påver-uttryck.skilda Ensig avgrov
följandeenligtkanekonomin,kan på göras
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ingreppinga-
föreskriftertekniska och procedurregler-

auktorisation-
punktskatter eller punktsubventionering prisregleringutan-
tillgångsreglering tex etableringskontroll-
prisreglering-
offentlig upphandling med avgiftsfinansiering-
offentlig upphandling skattefinansieringmed-
offentlig avgiftsfinansieringproduktion med-
offentlig produktion skattefinansiering.med-

självfalletDetta mycket uppdelning och mellanfor-är en grov
förekomma.kan illustrerarDen ändå den mångfaldmer av

olika offentliga förekommer. De har allaingrepptyper av som
effekter olika effektivitetslag ekonominspå och produktivi-av

hypotesEn avlägsnar från marknads-är sigtet. att mer man
lösningen desto effektivitetsförlusternablir för samhälls-större
ekonomin.

enkeltSå det dock framhållits,redan finnsSom detinte.är
områden lämpar för fri marknadskonkurrens.inte sig Ettsom
exempel kallade kollektiva försvarså nationelltär varor som-

naturligen produceras offentligaden sektorn ochsom av-
finansieras skatten. finns således förDet offentligavia motiv

flera områden.påingrepp

förl2.5.l Motiv regleringar
dettaI skall koncentrera denavsnitt mindrevi på snedvri-oss

dande delen offentliga nämligen regleringar.ingrepp, Dettaav
olika politiskt beslutade åtgärder ellerär vilkatyper ingrepp,av

produktion huvudsakligen utförs finansierasochstyr pri-som
Offentligt producerade finansieradeoch återkom-vat. tjänster

till detta kapitel.vi imer senare
finnsDet införa regleringar.motiv ökaAtttre typer attav

säkerheten för medborgarna, höja effektiviteten elleratt att
särskildnågon intressegrupp.gynna

förstaDet väsentligt skyddsintressemotivet hos med-är ett
borgarna. ÄvengällerDet miljöområdet.på bostadssek-t.ex.

karakteriseras mängd regleringar liksom trafik, flyg,torn av en
utbildning hälso- och sjukvård regleringarsDessasamt m.m.

syfte vanligenprimära påverka ekonomins funk-är inte att
skydda medborgarnationssätt från olikautan att typer av

problem faror.eller gäller frånDet allt krav användningpå av
bilbälten till auktorisation läkare. effekterEventuella påav
produktiviteten således bieffekter.är



regleringarochKonkurrens320

för däremotregleringarandraDen justmotiv attärtypen av
verklighetensamhällsekonomin.effektiviteten Iförbättra äri

marknadsmisslyckan-perfekta. mängdmarknaderna Eninte
uppkomstenförekommer. vanligasteden Den ärtypen av

marknadsmisslyckan-monopol.oligopol eller En typannan av
marknadspriseteffekter, vilket innebärs.kden är attexterna

exempelproduktionskostnaderna.avspeglar Ettkorrekt ärinte
Marknadsmisslyckanden kan ocksåmiljöförstöring. uppstå

information samtliga dessahos konsumenten.bristande Ip.g.a
för regleringfinns reglering.fall ekonomiska Enmotiv aven

miljöförstörandemedförasålundaeller volym kanpris att pro-
från för avsaknadenden högaminskarduktion nivå ettavsom

medfört. dennaRegleringarmarknadspriskorrekt typ mot-av
friaeffektivitetsförluster denandra ord deverkar med som

ekonomiskatraditionellatill. detmarknaden kan leda Detta är
för offentliga marknaderna.skälet ingrepp i

Omfördelande regleringar
syftar till inkomstom-regleringar detredjeEn är somavgrupp

regleringfinns alltid påfördelningar. Det tjänar ensomgrupper
prisregleringförlorar.andra Enmedanmarknaden somav -

producenterna,marknadsprisethåller priset över gynnaruppe
konsumenterna. Enmarginaler ökar, pris-missgynnarmenvars

fårde konsumenterhållerreglering priset somgynnarneresom
allafråga,ellertill missgynnartillgång itjänsten menvaran

bristsituationerskaparkvantitetenRegleringarandra. somav
producenterna.exploateraskan av

hurbekantallombetydande.kan DetVinsterna ärvara
regleringsbyrå-infiltrera påverkaochkanintressegrupper en

regleringsmyndighe-järntriangeloch hur uppstårkrati aven
för reglerandeföreträdare denpolitiker ochten, en grupp

förDrivkrafterna alla dessastarkabranschen. attär grupper av
fårRegleringsbyråkraternamarknaden.regleraegenintresse

anställ-såvälbranschenochsysselsättning ägarestatus, som-
politi-löneförhöjningar ochlättförtjänta ellerfårda vinster-

likaförlorar regleringenDe på intekerna ärvinner röster. som
normalt denFörlorarnaidentifieradelätt vinnarna. ärsom

och saknarutspriddakonsumenter. De ärstora ge-gruppen
införalågtmotståndetDärmed också mot attärröst.mensam

regleringen.
utformasnormaltomfördelningarnaocksåberor påDetta att

olikagenomskåda. Dede svåra intressegruppernaså är attatt
ochutformas tydligttill demföredrar stödet påinte ettatt
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statsbudge-stöddirektform övergenomskinligt isätt, t.ex av
stödetutformaförstället sig attI somanstränger manten.

åtgärderandraellerprisregleringartullar, kvoter, typer somav
omfördel-denvidarehasken intressen änkan renaattavge

ningen.
avskaffaocksånormalt svårtdetfaktorer attDessa engör
deineffektiv den intresse-hurreglering, är;omfördelande än

kämpakommerden, intensivt emotpå atttjänarsomgrupper
avskaffa regle-pådemedanavskaffande, tjänar attdess som

Reglering-organiserade.ochljummarenormalt sämreärringen
medanavreglering,kraftigtoftast påförlorarvinnare enens

sprids Detochdiffusa, kommerblir ut.fördelarna senaremer
ofta kommerpraktikenmassmedia attisistnämnda gör att

fortlever; de negativaineffektiva regleringarförverka ävenatt
identifiera och där-enklareavregleringeneffekterna attärav

därför regleringarOfta blirnyhetermed lättare göraatt av.
produktivitetstillväxten.de hämmarseglivade, även om

effekterRegleringarsl2.5.2

samhällsekono-inverkan påregleringarnasdåVad vivet om
olikaframgick regleringarföregående ärmin Av avsnitt att av

fastslåsäkerhetmeddärförkanslag. prioriMan att storainte a
produktiviteten. Derashämmaromfattande regleringareller

detregleringarvilkenberoendeeffekter påvarierar, typ av
finns.områden deoch vilkaomfattande de påhurgäller, är

produktivitetstillväx-ökatänkaskanregleringarVissa t.o.m
och därigenomomvandlingstrycketskärpaattten, t.ex genom

därför medkanutvecklingen. Mantekniska inteskynda denpå
hurbedömningellerregleringarantaletledning t.ex avenav

regleringarsslutsatserreglerade draområden ärstora avsom
analyskrävseffekter makronivå. Detpå noggrann aven mer

effektivitet produktivitet. Deochpåverkanregleringars på ne-
kategorier.följandeefekterna kan igativa grupperas3 Följande avsnitt

dvshanteringskostnaderna,Wibe kostnaderbygger på första ärDena.a. typen av
administre-företagmyndigheterför såvälkostnaderna attsom

regle-medsysselsattaDeregleringarna.åtgärdaoch ärsomra
tabellantal Ibetydandeslagnågot är ett personer.ringar av

heltidsanställda vidantaletsammanställning12.2 visas aven
dekommerTill dettaSverige.regleringsmyndigheterstatliga i

fler.mångdubbeltreglerarna,kommunalaregionala och ärsom
dehanteringskostnader. Detindirekta ärfinnsDet även

finansi-följdtillförluster uppstårsamhällsekonomiska avsom
enligtskattebelastningökadEndessa tjänster. gereringen av

11 11-1129
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Tabell 12.2
Anställda vid statliga regleringsmyndigheter

Myndighet Antal anställda
Transportrádet 54
Näringsfrihetsombudsmannen 28
Statens Pris- och kartellnämnd 150
Konsumentverket 196
Bankinspektionen 61
Försäkringsinspektionen 40
Lantbruksstyrelsen 214m m
Lantbruksnämnderna 1085
Statens jordbruksnämnd 144
Skogsstyrelsen 155
Skogsvårdsstyrelser 6844
Fiskeristyrelsen 238m m
Statens livsmedelsverk 259
Statens utsädeskontroll 393
Arbetarskyddsstyrelsen 347
Yrkesinspektionen 678
Bostadsstyrelsen 184
Länsbostadsnämnderna 502
Statens planverk 153
Koncessionsnämnden för miljöskydd 28
Statens elektriska inspektion 35
Statens kärnkraftinspektion 76
Kemikalieinspektionen 71
Statens naturvårdsverk 586
Statens strålskyddsinstitut 134

Källa Regleringarochproduktivitet, expertrapport

analysen tidigare kapiteli upphov till s.k skattekilar kansom
inverka samhällsekonomin.pånegativt

Regleringar har tendens leva länge. finnsDetatten en
inneboende tröghet bort dem. Detta medförmot att ta växan-
de dynamiska hanteringskostnader. Det innebär deatt negativa
konsekvenserna reglering tenderar tiden.stigaav en att över
Det ursprungliga problemet kan åtgärdat förändra-vara genom
de tekniska eller ekonomiska förhållanden. Men regleringen4 märkligtEtt ex- lever kvarempel bestäm- sina intressenter, och dessär effek-p.g.a negativaegna

melsen Englandi att samhällsekonominpåter Flera överspeladeväxer. regleringarframförandevid av så uppenbart obsoletaär de tillämpas.inte Andra,att där-automobil måsteen efterlevs och leder därförförstdet tillemot, betydandegå samhällsekono-en man
med flagga.röd miska effektivitetsförluster.en

bestämmelseDenna
fanns faktiskt kvar
långt 1950-ta-påin Prisregleringlet. Dock vågar vi

denpåståinte att Regleringsmisslyckanden förorsakar kostnader kanhade märkba-några som upp-
effekter. komma samband medi prisreglering. Det välkänt faktumra är ett
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kapitaliseratsmedfört ijordbruksprisregleringen vinsterattatt
förmö-skapatharjordbruksfastigheter. Samma princip stora

hyresfastigheter.förmarknadengenheter på
prisregleringviduppkommaeffekter kan även avSamma

förprisregleringarofta förmonopolNaturligamonopol. utsätts
frånomfördelningochskall uppståoskäliga intevinster enatt
gällakanDetskallproducentertill inte ägakonsumenter rum.

eller el.tele Argumentetflyg, åkerier,branscher järnvägar,som
prisregle-fel denlättkansympatiskt, sättasprisetlåter avmen

effekter påsåvältillleder negativaDettamyndigheten.rande
inkomstomfördelningar.betydandeproduktiviteten som

uppkommerför högt,hamnarregleradedet prisetOm en
förekommer. Ettlicenserdekapitaliserarvinst somt.exsom

ellerläkar-för privatexempel överkonkret priset att taär en
försäkring.till allmänanknutentandläkarpraktik Sverige,i

alltidvinst garanterasså visspåOm sätts atttjänstenpriset en
följdtillineffektiviteter uppståbetydandekommer att avså
försvun-kostnadssänkande innovationerfördrivkrafternaatt

ochprisregleringvidriskerbetydandefinns alltsåDetnit.
etableringshinder.

Bristande konsistens

samhälleligadessutformasidealtskall såregleringEn att mar-
särskildmarginalintäkt. Endessginalkostnad typ avmotsvarar

reglerings-inkonsistensinternregleringskostnader iuppstår pga
systemet.

från ska-medborgarnaskyddasyftar tillRegleringar attsom
ochintäktermellankvotmarginalen habördor på samma

regleringenkostnadernasamhällsekonomiskakostnader. De av
ochfärre skadordefår högre vinsteräninte som ges avvara

intäkternasamhällsekonomiskaskall deIdealtfolkhälsa.bättre
för alla regleringar.densammaregleringsinsatsen varav

åstadkomma.omöjligtpraktikendockDetta i attnärmastär
läke-regleringarriskreducerandeVid genomgång t.exaven -
bilarochhusför säkerhetenhöjaoch reglermedelskontroll iatt

för livräddakostnadskillnadenfannUSA i atti att varman-
täckteregleringar. Deolikamellan ett spanntyper avenorm

dollar Inne-till 72.000.000 år.dollarfrån man-år100 perper
där defel områden,ofta finnsregleringarna påbörden är att

Områden,effekt.relativt litenkostnaderorsakar stora germen
fåskulle kunnabilliga regleringarochenklarelativtdär stora

reglerade.allskanskeeffekter, däremot inteär
regleringsdel dettill svårtOrsaken mätaviss är attär att en
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effekt effekteneller produkt eller maskin.viss Enav en annan
förklaring reglerarna alltid förär politiskt ochatt är utsatta
massmedialt Oftatryck. det slumpen vilka beslutär avgörsom

fattas. delEn eller teknologier framstår iblandsom varor som
farliga allmänhetensi ögon, övertygadexpertistrots att är om

Allmänhetens uppfattning präglar medias behand-motsatsen.
ling, och den beslutande politikern finner plötsligt valet ståratt
mellan politiskt nederlag eller beslut gårett emot expert-som

Oftarådet. väljs det sistnämnda.
Ovan har regleringarnasnågra effekter berörts,negativaav

detta endast bråkdel alla de,är många gångermen en av
effekteroväntade, uppkommer vid regleringar. liggerDet isom

sakens det blir detpå Genomnatur att sättet. vissatt en
verksamhet regleras, ändras de ekonomiska aktörernas driv-
krafter. Beteendet oftapåverkas helt5 riktning.oväntadEtt konkret i Det-exem-

frånpel den norska de viktiga lärdomarna vidärta effekter-genomgångenen av avmaktutredningen I olika regleringar.typerna av avskola bestämdesen
elever med lössatt

skulle hem-stanna
Syftet attma. var

förbättra hygienen. l2.5.3 Påverkan produktivitetenpåDetta ledde emeller-
tid till andra-att en Vilken betydelse har då regleringsverksamheten haftSverigeihandsmarknad för för produktivitetsutvecklingen under de decenniernalöss senasteuppstod bland

Eftersomde skoltrötta regleringarnaelever- disparata tillså effek-ochär sin natur
de köpte ellerna; olikartade frågan omöjlig besvara,terna är närmast att om manbytte till lösssig just utföraskall analysen aggregeradpå Det såledesnivå. inteför ärslippa sko-att

förvånandelan. det möjligt den utredningatt varit iatt som
delegationen låtit genomföra entydigt regleringarnapåvisa iatt
Sverige idag skulle genomgripande för 20 sedan,åränvara mer
eller de skulle haft tydlig, effektatt produktivite-negativ påen

6 nivå.empiriska nationellDen påten
studien har genom- Inom sektorer detvissa tvekan detpå medanär utan sättet,förts Wibeav a.a. det andrapå områden skett avregleringar.vissa Ett sätt att

illustrera regleringarnas totala omfattning antaletpåär att se
SFS-författningar. klart fallEtt antalet regleringar skeddei i
början l970-talet. Därefter skedde ökning,vissav en men
under de fem har författningaråren antaletsenaste återigen
minskat. Detta emellertid särskilt mycket, eftersomsäger inte
antalet regleringar alls deras effekter.inte visar

Ett relevant undersöka regleringarnassätt betydelseattmer
analysera de branschvisa effekterna.är att Inget entydigt

träder dock fram. Basindustrierna,mönster produktivitetvars
drabbades 1970- och 80-talens miljöregleringar, uppvisarav

utvecklinginte andra branscher.sämre Vid rangordningän en
branscher efter deras produktivitetsförändring 196375 tillav
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regleringarmellansambandnågotspåradet svår197588 attär
finnerförvånandeproduktivitetsutveckling. Någotoch man

medanplacering,förbättratbranscher sinregleradehårthär att
försämratbranscher sin.reglerademindre

regleringarnasundersökningaralla är attSlutsatsen om-av
produk-svenskadetförklarakanknappastallmänhetfattning i
betyderDetdecennierna.de tvåundertivitetsfallet senaste

effekter påhakan negativaregleringar intedock vissainte att
branscher.enskildaproduktivitetsutvecklingen inom

Fallstudier12.6
allvarligare inomregleringaroch ärKonkurrensbegränsningar

träddeslutsatsgenerellandra. Enområden på somänvissa
kon-internationellstudiernaekonometriska attfram dei var

medsignifikantstatistiskt sättpå enkurrens samvarierar ett
dettabakgrundproduktivitetsutveckling. Motsnabbare av

dediskutera några mestdettaskall avsnitt närmare avvi i
näringslivet. Dessutomsvenskadetbranschernaskyddade av

miljöområdet.regleringar påstuderasärskiltskall vi

Miljöregleringarl12.6.

deunderregleringarnavilka senasteområdende inomEtt av
ocharbetarskyddmiljö,expanderat är pro-decennierna mest

medsambandkomförändringarna iduktkontroll. De stora
ochhälso-och lagen1969miljöskyddslagenbeslut omom

kom 1974arbetsmiljöområdet1973. Påmiljöfarliga envaror
skyddskom-skyddsombud,förställningenbehandladelag som
denbörjade1978företagshälsovård ochoch nya ar-mittéer

gälla.betsmiljölagen att
WiberedovisarproduktivitetsdelegationentillI rapporten

omfattan-denundersökaförstudierantal gjorts att omett som
produk-effekterhaft påmiljöområdet någraregleringen påde

reglering-slutsatnäringslivet. Hans ärtivitetsutvecklingen atti
effekten ärproduktiviteten negativt, attpåverkat menarna

nedgångenförklaradärför ikanMiljöregleringarna inteliten.
industri.svenskproduktivitetstillväxten i

miljöinvesteringarna i in-genomgångocksåWibe gör aven
industrinsdå lmotsvarade procent1988. Dedustrin avca

andels-Debetydandemed variation.dockförädlingsvärde, en
gummiindustrinskedde iinvesteringarnamässigt största

hypotesprocent. Enstålindustrinochprocent samt massa-
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Diagram 12.5
Miljöinvesteringar och produktivitetsutveckling i svensk industri
Branschdata

Produktivitetsfall 6875-7583 %
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KällmWibeRegleringarochpoduktivitet,expertrappm

det finns samband mellanärtestas miljöinveste-som ettom
storlek ochringarnas produktivitetsutvecklingen. Tanken är

investeringarna återspeglar mängdenatt eller styrkan i
regleringarna. Inget samband kan emellertid Samma sakspåras.
blir resultatet ställsinvesteringarna förändringen iom mot

branschs produktivitetsutvecklingvarje mellan 1968-1975
och 1975-1983. framgårDetta diagram 12.5. likartatPå sättav
undersöks arbetsmiljö.investeringar i

Slutsatsen dessa olika studier klar. snabbtDet växandeärav
antalet regleringar miljö-, hälso- och skyddsområdetinom har
haft liten, påverkan produktivitetsutvecklingen.negativ påen
Orsaken de produktionen dyrare.är gjort Samtidigt har deatt
medfört omvandlingstryck,visst branscherett någraisom
drivit fram och teknik.investeringar effekternaDe negativany

produktiviteten inträffadepå bara l970-talet;på under 1980-
talet tycks miljöregleringarna haft effekter.inte några

Utvecklingen Sverige dettai avseendei unik. Underinteär
1970-talet infördes och skärptes regleringarna miljöområ-inom
det mängd länderi OECD-området.inom harDessa variten
föremål för omfattande internationella studier. litteraturge-En
nomgång miljöregleringarna bidragitvisar till höjdaatt priser
och minskad produktion också andra länder. Resultaten vadi

effekternagäller produktivitetenpå entydigtär negativa; pro-
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förhållande tillfaller. dockEffekterna små iduktiviteten ärEndast studieen
pekar kvantitativaolikapå produktivitetsnedgång Depositiva den ägt rum.som
produktivitetselfek- produktivitets-internationellt pekar påstudier gjorts attsommiljöregle-ter av skulle legat l-miljöregleringarindustrinutvecklingen i utangällerDetringarna.
Danmark. Resulta- 1970-talet.underhögre år0,2 procent pertolkas såtet att re-
gleringarna tvingat
fram investe-nya

Byggsektornfått 12.62ringar, som po-
produktivi-sitiva

tetseHekter. Se för svenska ekonomin.betydelse denByggsektorn är storavWibe a.a. halv miljonOmkringsamtidigt hårt reglerad.Den männi-är en
och andra angränsandebyggverksamhetskor sysselsatta iär

ochbyggmaterialproduktionverksamheter transportersom
direkta byggverksamhe-till byggverksamheten. denkopplade I

sysselsätts 250.000ten personer.
Ungefärbostadssektorn. 25reglerade delenDen ärmest

bostäder.byggnadsinvesteringaralla Bo-utgörsprocent avav
omfattande. all nyproduktionstadssubventionerna I principär

huvudsakligabostadssektorn subventioneras. De tvåinom
bostäder och under-stödformerna allmänt räntebidrag tillär

för Totalt uppgick bostadssubventioner-skottsavdrag småhus.
1989.18miljarder krtill 17l Schneider gör en na

studiesärskild aktö-mängd olikakomplex medav mycketByggprocessen är enbyggsektorn bi-i en olikaoffentliga sidan. Denochdenbåde på styrsprivata avrerWibeslaga till rap- diagramåskådliggörsHelaförordningar. iochlagari expertrapportport processen
12.6.

mängderregleringframgår detfigurenAv inte utanäratt en
densektordennakarakteriserarolika regleringar avsomav

harKonkurrenskommitténekonomin. gjortsvenska genom-en
avslu-byggsektorn. Kommitténochbo-konkurrensen igång av

fram följande problemlyftamedsektornanalyssin atttar av

byggherrar,blandkoncentrationbetydande entreprenörerEn0
flera led.alltför aktörerochbyggmaterialindustrin ioch

leden.de olikamellan aktörernakopplingar iNära0
materialindustrinhorisontellBetydande integration inom0

förriskleder tillkonkurrens,utländskbristandeoch som
prisutveckling.och snabbonödigt höga priser
prisledarskap.ochprissamverkanHorisontell0

kontroll.byråkratisklångtgåendetidsödande,En0
oftaochbostadsbebyggelseförplanlagd markBrist på en0

planeringsprocess.utdragenlångt9 SOU 199062.
hafthävdar byggsektorn har långsammareFlera studier att en

helhet. Resul-produktivitetsutveckling näringslivet dessiänm En översikt iges för kapitalstockarna beräknas. dendock känsligt hur lSchneider ärtateta.a.
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Diagram 12.6
Byggprocessen

Privata aktörer Aktivitetmyndig Offentliga aktörer Reglering
hetsbeslut

Medborgargrupper, Plan- ochFPlanering. Kommunerföretag m. - bygglagen

Detaljplan

Bostadslörsölj-
Lagen om-nmgspmgram bostadsför-
sörjningens

Lz FBanker och Länsbostads- främjandeFmanswnngv v -kreditinstitution nämnd och bostads-
1 finansie-

lg§föMarkanskaffnin3. g JBYggherre °d9e&quot;eller markfördeln.
l

Projektering4.Konsulter
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Prel. statlig
bostadslån

Bygglov Byggnadsnämnda
Byggmate-

3233321333amwusm -39 °mB nadstillstánd -| ansarbetsnamnd6 --och handeln 4---- byggnads
l tillstånd

Entreprenörer B6 d rV99 ebyggmästeri
l J

Underentreprenörer Slutligt statligt
mark, el, VVS, bostadslånmåleri

F t h tföwââáåges-Bostadsföretag HYVGSlaQ
l

Ägare. småhusavHyresgäster.. och bostadsrätt

Källa Wibea.a.



Konkurrens och regleringar 329

produktivitetsutveck-kapitel 5redovisadesstatistik i översom
byggsektornhar80-talenoch iunder 1970-lingen stort sett

vadbådenäringslivetproduktivitetstillväxt i övrigtsomsamma
faktorproduktivitet.och totalarbetsproduktivitetgäller

effekterbyggnorrnernasuppskattaförsök harOlika gjorts att
Byggprisutredningenbostadsbyggandet.förkostnadernapå

höjerfram till byggnormerna1980-talet komfrån början attav
ungefär Andramed 8lägenhetkostnaderna procent. un-per

effek-kostnadsdrivandebetydligtpekardersökningar på större
byggnormsreglerna experimentområ-bort iDå etttogter. man

Orsakenmed 15-20byggkostnadernasänktesde procent. var
byggdesminskade, hisslägenheterstorleken intepå etc.att

förändradförenad medsåledesKostnadssänkningen envar
därmedNettoeffekten produktiviteten svårkvalitet. på är att

fastställa.
effekter resursal-generella pådeTill detta kommer negativa

medför. Slumpmässigsubventionssystemetlokeringen som
fe-välkändamarknaderochomfördelning, inlåsning ärsvarta

påtagligaharbostadssubventionernaSlutsatsen är attnomen.
vadresursutnyttjandeteffektiviteteneffekter på inegativa

fastighetskapitalet.gäller
bo-olika studiernadeintryck situationen iDet ger avsom

betydandeharregleringarna negativabyggsektornoch är att
medförsämrar konkurrenseneffekter.samhällsekonomiska De

ocksåföljd och de drivereffekterdynamiskalångtgående som
för boendet.kostnadernaupp

livsmedelochJordbrukl2.6.32 kon-analysEn av
kurrensbegräns-

tillhört detraditionelltoch reglering- harlivsmedelssektorernaningar Jordbruk- och
bran-dessainomar Jordbruksprisreglering-Sverige.branschernareglerande imestbl.a.scher finns i införselavgifter denformgränsskyddavskärmar ilivsmedelsutred- avgenomen

från importkonkurrens. Detta[SOU livsmedelsmarknadenningen svenska
198744, konkur- föräd-ochjordbruksprodukterprisbildningen påbådeslår motbe-renskommitténs Ända fanns detlivsmedelsprodukter. nyligentill heltladeKonkur-tänkande

ochexportbidraglivsme- forminslagmarknadsreglerandeinom ettockså irensen av
[SOUdelssektorn tillbidrogvilkamejeriområdet, attpåprisutjämningssystem199025 och SPKs regle-marknadssignaler. Dessafrånproduktionenavskärmakon-kartläggning av

regle-karakteriserarhalvårsskiftet.kurrensförhållan- SPKavskaffades vidringar
bran-den olikai sätteffektenföljandejordbruksområdet påpåringssystemetKonkurren-scher

områdetjordbruksprisreglerandedelar detblir på stora enSOUSverige avisen
förOls- finna det199128 sidafrån producenternasi avsättningsamt attsträvan

tillrapport pro-sons efterfrågas SOUdetproduceraproduceras, inte att somsomduktivitetsdelega-
199128.tionen a.a.
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Även den svenska livsmedelsindustrin karakteriseras kon-av
och konkurrensbegränsningar.centration Detta bl.asigtar ut-

tryck stark ägarkoncentration,i också dominerandeien men
ställning för enskilda företag delmarknader.på vissa Den allra

lantbrukskooperationen,största ägargruppen förär som svarar
45 det totala saluvärdet livsmedelsindu-procent inomca av

finnsDet andrastrin. starka delsäven Procordiaägargrupper,
med och Volvo delägare, dels konsumentkoopera-staten som
tionen.

Lantbrukskooperationen har monopolställning på mejeriom-
rådet och marknadsledande andra delarär livsmedels-inom av
industrin, köttvaru-,såsom kvarn- och bageriområdena. Den
dominerande ställningen har bl.a. byggts regionalaupp genom
kooperativa föreningar, konkurrerar medinte varandra.som
Föreningarna har haft mottagningsplikt, leveransplikt och ett

med områdesindelning. Dessa harsystem effek-påsystem ett
förhindrat konkurrens.tivt sätt

Handeln

Även dagligvaruhandlen koncentrationeninom I parti-är stor.
ledet dominerar företag, ICA, och Dagab. TillsammansKFtre
har de marknadsandel Samverkansformernapå 75 procent.en

blocken det finns starka horisontella ochinom varierar, men
vertikala bindningar de dominerande blockengör att tresom
har motsvarande dominans detaljistledet. Kommu-inomäven

planmonopol medför också håll betydandepå månganernas
försvårigheter s.k. lågprisbutiker etablera sig.att

har då produktivitetsutvecklingenHur dessa sektorervarit i
SCBs statistik kapitel framgårAv jordbrukssektorns5i att

arbetsproduktivitet ökat med mellan och5 1970årprocent per
1988. snabbareDet ökning för näringsli-är genomsnittetänen

liggerDäremot siffror,TFP, enligt SCBs stillvet. i stort sett
under denna period. detta kanAv dock dra någrainteman
slutsatser vad gäller konkurrens och regleringars effekter för
produktiviteten dessa branscher. Förklaringen till det obser-i

förhållandetverade klart. Under perioden har kontinuer-är en
lig nedläggning lågproduktiva enheter Denägtav rum. genom-
snittliga arbetsproduktiviteten för kvarvarandede enheterna
har höjts ökning kapitalintensiteten. Resultatetgenom en av

därmed mycket hur produktiviteteninte utvecklatssäger om
tiden de olika brukningsenheterna. Strukturomvand-iöver

effekterlingens produktiviteten kan hapå dolt depositiva
effekterna de olika regleringarna.negativa av
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haftdenhelhet harlivsmedelssektorndet gällerNär ensom
näringslivetproduktivitetsutveckling i övrigt.långsammare än

Totalfaktorpro-arbetsproduktivitet TFP.såvälgällerDet som
marginellt under den 20-ökatharduktiviteten senasteytterst

delbranscherårsperioden. granskning deEn22 närmareFör somavnärmareen
diskussion olika slutsatserdra entydigadockdet något svårareom ingår attgör omproduktivitetsmått i effekter produktiviteten.regleringarnas pådistributionsledet i
livsmedelssektorn,

Eliasson och Ju-se
lander i expertrap-

Skogenl2.6.4till produk-2port
tivitetsdelega-

skogspo-tionen. lett tillbetydelse harskogensMedvetenheten attom
politikekonomiskastatmakternasinslagviktigtlitik ivarit ett

regle-vasakungarnasexempelflera välkäntsekler;under ärett
ekskogsbeståndet Sverige.iring av

beståndsdelar,skogspolitiken delas tvådagar kanI ivåra upp
skogsnaturvårdspolitiken.23 Denskogsvårdspolitiken delsdels23 utförligareFör en

diskussion den virkesproduk-syftar till detskogspolitikenförsta delen attav avsvenska skogspoliti- andraskallskogsvårdslagen Dennås.tionsmål iangessomken Skogspolitikse betydelsedessbetonarskogspolitikendelen ett natur-för sekel, uravett nytt
till för skogspoliti-E30, Ds den svenskatypiskt dragvårdsperspektiv. Ettrapport

Hult-199131 av samförstånd mellan de olikaefterken parterna.strävanäroch Wibe.crantz utsträckningkarakteriserasSkogspolitiken strävani stor enav
mellan olikakompromisslösnuirlgartill intressen.

regleringarsiáüijgå användsstödåtgärderoch olika typer av
virkemycketskall produceraför Skogsägarnade såprivataatt

tillfredsställs. Skogsvårdslagen ba-behovskogsindustrins äratt
bl.a huromfattande regelverket. reglerasför det Där av-sen

för föryngring ochske, åtgärderskall återväxtverkning samt
innebärRegelsystemetvid slutavverkning.anmälningsplikt ett

allaskogsägarenomfattande aktivitetskrav påpå i stort sett
skogsbruket.områden av

omfattande byråkratistatliginneburithar ocksåDet att en
skogsvårdsstyrelserolikaSkogsstyrelsen och debyggts upp.

finns sysselsätter 5.000närmare personer.som
blev betydelse-till skogsnäringensubventionerDirekta ett

Regelsystemetunder l970-talet.fullt skogspolitikeninslag i
förstaUnder halvanunder l980-talet.kompletterades av

halv miljard kr.l980-talet låg skogsbidragen på närmare omen
stödet tillöversikt det statligalöpande Enåret priser.i av

haft betydelseStödet harskogsbruket diagram 12.7. ii storges
krberäknades 26olika bidragen 1983Norrland. De motsvara

ochVästerbotten, Jämtlandskogsbruketarbetstimme iiper
jämföras genomsnittligamed denskallNorrbotten. Det tim-

Underkr.för skogsarbetare det 40lönen åretsom var caen
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Diagram 12.7
Översikt över statligt stöd till skogsbruket 198788

åtgärd OmrådeAnslag Stöldberättigad Tillämpad
stödform

Bidrag Skogsdikning Bidragtill Helalandet 40-50 %
skogsvård återväxtåt-Fullständiga Helalandet Bidrag35-70 %mm

eftergärder awerkning
dåligglesoch skogav
skogsvårds-§enligt5 3

SVLlagen
påLövskogsodling ned- Helalandet Bidrag50%

lagdjordbruksmarksamt
på § SVL5 3

återväxt- StödområdetKompletterande Bidrag30-50 %
åtgärder

återvåxtât-Försenade Stödområdet Bidrag30-50 %
gärderupphör
1991-07-01
Fullständigaäterväxt- Stödområdet Bidrag50%
åtgärderefterawerkning inrezon

svåriöryngratbeståndnormalaav
Bekämpning insekter Helalandet Bidragetbestämsav

§ skogsvårds- frånenligt i fall fall20 till
förordningen
Återväxtåtgärder Stödområdetefter Bidrag70-90%

ellersork- kaninskador
LánegarantiUpparbetning, Helalandettransport.

lagringochvinterskydd
påvidskador skog

Stöd Byggandetill byg- skogsvägar Helalandet Bidrag40-75%av
Lånegarantigandeav

skogsvägar
Skogsvárds- Anläggning skogs- Helalandet Bidrag100%av
styrelserna fröplantager
Investeringar

ÄDELLÖVSKOGENDAST
Bidragtill Fullständigaochkom- Hela Bidraglandet 80 °o
skogsvård återväxt-pletterandem m

åtgärder
Höjning HelaLandet Bidrag60 %
Skogsbruksplanöver Helalandet Bidrag100%
ädellövskog

rådgivningUtsyning, KostnadsfriHelalandet tjänst
TILLÄGGFÖR198889

påBidragtill Barrskogsodling Bidragned- Helalandet 35-50 %
skogsvård lagdjordbruksmarkrnm

Aktiva ochkultur- Helalandet Bidrag70%natur-
vårdandeåtgärder

Bidrag Planteringtillsär- BidragVästerbottens 50-70 °o
skildaskogs- ochNorr-
vårdsinsatser länsbottens
t 1991- inlando m
07-30

Särskiltkostsam -- krhamark- 300 500
beredning
Höjning,förstagallring krha600el 800

åt-Dikningochandra -- Bidrag50%
gärderi primärprod.
Rådgivning,planläggning Kostnadsfritjänst

årsbokSkogsstyrelsens 1989.
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dedragitsbidragen1980-talet hardelen ärmenner,avsenare
omfattning.betydandefortfarande av

följas Skogsägarnaskallför regelsystemetInstrumentet att av
förriskenbidragtill olikamöjlighetenhar änvarit snarare

viktigtharBidragssystemetslag.olika varitsanktioner ettav
Detmyndighetsutövningen.skogspolitiskaför deninstrument

smörgåsborddetdel gentjänsterhar varit somavaven
utbytehaft erbjuda iskogsvårdsstyrelsernas tjänstemän att

skogssköt-rekommenderadedentillämparSkogsägarnaattmot
seln.2 199131Ds

mellantidsperiodenskogspolitikensid 26. medproblemEtt är att
kandecennier. Dettilleffekter mångaoch deras uppgårbeslut

planteringellergallringmedföra beslut viss typatt avom
allsskogsbeståndetströmlinjeformar på intesättett passarsom

sårbarhet bliroch ökadflexibilitetMinskadefterfrågan.med
följden.

skogspolitikensvenskadenutvärderingarFörbluffande av
denflestadehar dessutomgenomförts. dessa gjortsAvhar av

Hult-skogsvårdsstyrelsen.nämligenmyndigheten,ansvariga
refererade studiendenWibe har gjortoch i en genom-crantz

ändock har skett. Genom-utvärderingarde olikagång somav
haft klartharskogsbruksstödet negativgången visar att en

har ökatskogsbruksstödeneffekt. har gått visaDet inte attatt
harsysselsättning.skogsbrukets Däremotellervirkesutbudet

skogsarbetare.blandarbetslöshetentill ökabidragitstödet att
olika slut-tillstudier kommerolikahurfrapperandeDet är

utbu-hävdarundersökningarSkogsstyrelsens attsatser. egna
kom-oberoende ekonomermedanstödsystemet,ökatdet pga

blirsammanfattande slutsatsenandra resultat. Dentill attmit
regleradeoch hårtviktigaför samhällsekonomindettapå om-

bely-utvärderingarklargörandemycketfinns detråde som
effektivitets-ochproduktivitets-effekterregleringarnas urser

synpunkt.

Transportsektornl2.6.5

omfattande regle-karakteriserasTransportsektorn Sverigei av
inrikesflyget.delsektoremaregleradedeEn ärringar. mestav

för reguljäradenförutsättningarnareglerarLuftfartslagen
tillståndluftfart skall regeringenreguljärluftfarten. För ges av

svenskfastbl.aluftfartslagen slåsluftfartsverket. Ieller att
konces-företag.för svenska Denreserveradluftfartinrikes är

Linjeflygochföljts SAShar priorite-sionspolitik givit ensom
Vidlinjerna.frekventeradetrafikerar deställning.rad De mest
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sidan dessa bolag hartvå tiotal olika regionala bolag fåttav ett
tillstånd s.k sekundärlinjer.på

De biljettpriser de olika flygbolagen får förstmåstesom ta ut
godkännas luftfartsverket. En internationell jämförelseav av
biljettpriserna refereras konkurrenskommitténsom visarav att
det svenska normalpriset kilometer högre flera andraär iänper
ålder-ZS25Se Konkurrens i

inrikesflyget, SOU Konkurrenskommittén fann vid analys inrikesflygeten av199058. fannsdet betydande skäl för avregleringatt och skärpten
konkurrens olika linjer.på Riksdagen har också beslutat om en
partiell avreglering följd kommitténs arbete.som en av

I transportsektorn finns också exempel hur regleringarpå
kan snedvrida konsumtionssidan.incitamenten på Trakta-
mentsreglerna följer kostnadstäckning.principen tillUppom

utgifter förnivåviss ellerersätts uppehälle. Utforrn-en resa
regelsystemet medförningen det sällan finns driv-någraattav

krafter för den enskilde söka billigare alternativ.att ett
En empirisk undersökning pekar dessapå regelsystem haratt
betydande effekt konsumtionsmönstret.26 påSe Wibes Attstudie resandeteni i
hög gradexpertrapport så subventioneras medförnr väljermånga onödigtatt

dyra transportmedel. Om den enskilde hade fullt betalnings-
skulle, enligt undersökningen, tillansvar övergångstor tåg-en

resande ske tillsammans med motsvarande minskningen av
flygresandet.

126.6 Slutsats
Sammanfattningsvis kan regleringar harvi motstridigasäga att

Åeffekter produktiviteten.på sidan kan de skapa ettena
omvandlingst ck stimulerar till lösningar främjaochg som nya

teknologi. andra sidan blir regleringar lätt tvångströjany en
hämmar kreativitet och innovationsförmåga. fårDe medsom

andra ord den helt effekten.motsatta
Detta understryker den slutsats redan dragits tidigare.som

Det drasvårt bestämda ochär generella slutsatseratt om
regleringarnas effekter samhällsekonomin.negativa på Analy-

reglering förmåste reglering. Dengöras generella slutsatsensen
man kan belägga regleringarär att allmänhetiatt största

skulle faktornågon avgörande bakom nedgången denvara av
svenska produktivitetstillväxten under 1970- och 80-talen. Det
finns dock indikationermånga på regleringar harvissaatt
betydande effekter specifikanegativa sektorer.i Det gäller i
synnerhet bygg- och jordbrukssektorerna.



regleringaroch 335Konkurrens

sektornoffentligaDen12.7
denhandlatgradhögharproduktivitet iDebatten omom

såväl Sverige ifinansiering,dess iochsektornoffentliga som
produktivitetsdelegationentill sägsdirektivenländer. Iandra

industrinproduktivitetsutvecklingen ihandförstadet äriatt
för analys.föremålbliskalltjänstesektornoch den privata som

sammanhangandraharstudieroch iundersökningarradEn
betydel-dessbakgrundMotsektorn.offentligaden avgjorts av

sektorn.offentligadenberöraändå kortvill delegationense
till-sektornsoffentligadenvanligt attDet argumentär ett

produktivitet.försämradmedförtskullel970-taletunderväxt
debattörer.olikamellandockskiljeranförs sigSkälen som

dvshuvudmannaskapet i sig attdethävdasIbland äratt -
kon-iblandproblemet,offentlig attproduktionen ärär som-

produktivitetseffekternaiblandochför attkurrensen är svag,
detIhöjda skatter.dvsfinansieringenföljdtilluppstår av -

skallbehandlas. viDessutomhypoteserdessaskallföljande
sfären,offentligadendelsektorn inomdenstudera största

sjukvården.ochhälso-nämligen

konkurrensochHuvudmannaskapl2.7.1

produktionsresulta-problemenredovisadeskapitel mäta5I att
försöktstudierradochsektorn göraoffentligadeni somtet en

Dele-omdebatterade.starktdessaFlerarefererades.detta ärav
myckettydertecken påmångaslutsats attgationens envar

offentliga sek-dendelarproduktivitetsutveckling inom avsvag
svårighe-det1970-talet,underframför allt även pgaomtorn,

tillförlitligafåsvårtkvaliteten tjänsterna atti ärmätaattterna
olikatycks iProblemenproduktiviteten. storapåmått vara

finnsteckenTydliga påoffentliga sektorn.dendelarolika enav
offentliga sektorndendelarproduktivitetenförbättring i avav

påståendetförunderlagdärförfinnsDet inteunder år.senare
denbakomliggaskulleutvecklingoffentliga sektornsdenatt

1980-talet.undermakronivåproduktivitetstillväxten pålägre
produktivi-uppmärksammabörVidare att svagareenman

industrin berokan på tjäns-offentlig sektortetstillväxt iäni
huvudmannaskapet.karaktärteproduktionens änsnarare

produktioninnebäroftast denProduktionen attartär somavO
utbild-gällersamtidigt. Detoch konsumtion t.exäger rum

mikro-innebärsocial Dettaochsjukvård attning, omsorg.
konkurren-begränsarvilketautomatiskt uppstår,monopol
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harDetta dock med huvudmannaskapetingentingsen. att
likartade fenomen skulle inträffagöra; produktio-även om

skedde sektor.i privatnen
deOI nämnda delsektorerna mänsklig ochärovan omsorg

kontakt väsentlig del produktion och konsumtion. Det-en av
det med nödvändighetgör höja kapitalin-ta svårtatt är att
därav följer dessatensiteten; sektorer näppeligen kan höjaatt

arbetsproduktivitetsin takt industrin,i där sub-samma som
mellan arbetskraft ochstitution kapital kan lättare. Integöras

heller detta har med huvudmannaskapetnågot Ut-göra.att
bildning och skulle ha kännetecken ochomsorg samma -

inbyggda svårigheter öka produktivitetensamma att även-
vid ägande.privat

En betraktelse produktivitetenrättvis offentligaden sek-iav
således beaktamåste tjänsteproduktionentorn påatt i sig,

grund de redovisade faktorerna, ofta kommer uppvisaav att en
långsammare produktivitetstillväxt industrin, alldelesän oav-

offentligtden eller organiserad.sett är privat Den intres-om
frågan den offentliga verksamhetenärsanta lång-uppvisarom

produktivitetstillväxt motsvarande verk-än privatasammare
samheter.

Åtskilliga debattörer hävdar fallet;så detjustatt är att
offentliga ägandet kan medföra produktivitetsökning.i sig svag
Argumentet vanligen offentligeden huvudmannenär att är

opersonlig, och har lika starka drivkrafter förinte produk-mer
tivitetsutveckling arbete och välfärdprivat ägare,som en vars
hänger verksamhetenpå lönsam.att är

Det dock lätt hänt blanda ihop effekterär sådanaatt av
huvudmannaskap sidan effekterå och bristande kon-ena av
kurrens den andra.å Det tycks resultatet huvud-som vara av
mannaskapet kan effekteni sig ju huvudmannenattvara av

tillåtit konkurrens.inte Delegationen har låtit utföra studieen
analyserar frågan konkurrens offentligadeninom sek-som om

torn.27Pyddoke Kost-
nadsbesparingar Slutsatsen därav liksom rad andra, liknandei undersök-en-konkurrens offent-i där redovisasningar produktivitetsutveck-är attsomlig sektor en svagi -expert-

ling offentlig sektor förklarasiData bristande konkurrensirapport mer änavdetta avsnitt är, det offentligaom huvudmannaskapet. flertalEtt frånexempel,avinget annat anges, Sverige och andra länder, produktivitetenvisar kan höjasatthämtade från denna
påtagligt konkurrens införs sådan verksamhetuppsats. i tidiga-om som

legat under offentligt monopol.re
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Anbudskonkurrens

införa anbudskonkurrens. Detdet inne-Ett ärgöra attsätt att
offentligligger kvarfinansiering ochbär inomstyrningatt

offentliga såvälolikaverksamhet, entreprenöreratt sommen -
utföra produktio-självafår konkurrera rättenprivata attom-

tjänsten.nen av
införts från med tidi-lägeanbudskonkurrenssådanDär ett

produk-blivitresultatet överlagoffentligt monopol har attgare
har kommitkraftigt. Produktivitetshöjningenökattiviteten

hemoffentligaeller tagitprivata entreprenöreroavsett om
offentligaförofta detkontraktet; övrigt entreprenörerär som

förbeläggstarktanbudskonkurrensen. Detta utgörvinner ett
föravgörandehuvudmannaskapetdet i sig ärinte äratt som

konkurrens.gradenproduktiviteten utan av
infördesStorbritanniensiffror belysa detta.kan INågra un-

bjudatvingade kommunernal980-talet lagder utatten som
ochgaturenhållning, städningsophämtning,bl.a matservering

utfallet visadeutvärderinganbudskonkurrens. Entill närattav
kostna-minskadekontrakten privata entreprenörervanns av

kommunernasmed 22 Närderna genomsnitti procent. egen
fallenfjärdedelargjordevilket de iregi tre avvann --

vidAlltkostnaderna med l7minskade genomsnitti procent.
servicekvalitet.given

alltförför siffrornautredningDelegationens att tavarnar
utvärderingarfinns risk dylikabokstavligt. Det över-atten

kon-anbudskonkurrens.besparingspotentialen Närskattar av
under-införs, hända denkan detkurrens vinner mestatt som

sker ibland dåkostnaderna.verkliga Dettaskattar de privata
det brukar då med-första kontraktet;detvinnerentreprenörer

efteroffentliga regi-verksamhetenföra några årdenatt egen
and-anbudskonkurrenskontraktet. Samtidigt ååtererövrar ger

besparingseffekter.långsiktigamöjligheter tillsidan större,ra
tillkonkurrenternakontraktenDå omprövas an-nyapressas

utvecklamedföra möjligheterbörDetsträngningar. attatt nya
upptäcks.verksamheten

offent-denkonkurrensbristandesåledesblirSlutsatsen iatt
viktigaproduktivitetstillväxt. Dentillbidragitliga sektorn svag

produktivitetspo-betydandefinnsdetföljdslutsatsen är att en
för konkurrens.denoffentliga sektorn,dentential öppnasi om
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Sjuk- och12.7.2 hälsovård

Liksom för den sektorn, bör analysen offentligadenprivata av
sektorn konkreta fallstudier. Skolan behandladesgöras igenom
kapitel slutsatsenDär kvalitetsbrister förhål-vissa iattvar
lande till de höga kostnaderna dvs produktivitetsproblem- -
förelåg. Orsaken utformadedåligt medstyrsystem,var svaga
drivkrafter för förnyelse effektivoch resurshantering.

område särskiltEtt sjukvården. denDenintresse är ärav
delsektorn offentligaden sektorn. ocksåinom Denstörsta är

mycket komplext med mängder bidrags- ochett system av
subventionsregler och olika aktörer,många denpåinte minst
offentliga sidan. omfattarTotalt offentligaden sektorns samla-

utgifter förde sjukvård, läkemedel, sjukpenning, arbetsskade-
försäkring förtidspensionoch 17-18 DärtillBNP.procentca av
kommer vad medborgarna försjälva betalar olika typer av

sjukvård föroch läkemedel. Ca tredjedel offent-privat deen av
ligt sysselsatta verksamma sjukvården.är inom

typiskt förEtt drag denna sektor oklara kostnads- ochär
betalningsansvar. exempel förskrivningEtt gäller läkemedel.av

patientenKonsumenten har informationsunderlägeett stort
vid beslutstillfället och ekonomiskasmå påverkamotiv att
beslutet. reellaDet köpbeslutet fattas läkaren. Kostnadenav
för de subventionerade läkemedlen betalas tredje part,av en
nämligen riksförsäkringsverket. har dock inflytandeRFV inget

fattas.de beslutpå En parallell beslut sjukskrivning.ärsom om
frikopplingDenna mellan det reella beslutsfattandet och de

ekonomiska konsekvenserna upphov till snedvridningger av
incitamentsstrukturen, medför ineffektiviteter. skrivsDetsom

läkemedel nödvändigt och bekostnad sjukhus-påänut mer av
behandling. sjukskrivning adekvat sjukhusvård,ersätter annan

rehabilitering.t.ex2 diskussionFör en
dessaproblem, det gällerav se produktivitetenNär själva sjukvården deti ärOlssons iuppsats väsentligt sjukhusen Sverige mycket begränsad utsträck-i iatttill7expertrapport

för konkurrens. Resurstilldelningen totalt, lik-produktivitetsdele- ning är utsatta
eller reha-gationen fördelning mellan olika delsektorer, sker politiskasom genombiliteringsbered- beslut och administrativ planeringsprocess. budgetstyr-Denenbetänkan-ningens

kärna kraftiginnebär centralisering,de, ningSOU 198841. är systemetssom en
tilldelas uppifrån. Systemet innebär det saknasattresurser

försignalsystem balans efterfrågan.mellan utbud ochnå Enatt
typisk konsekvens det köer. förstärksDärmeduppstårär att
och synliggörs de finnsprioriteringsproblem all sjukvård.isom

konsekvensEn den administrativa styrningenannan av av
den svenska sjukvården resursfördelningenär att görs utan

effektivahänsyn till hur olika enheter ochEngagemangär.
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utökadeslårproduktivitetenför höja igenom iinteinitiativ att
kostnaderenhetDentvärtom. sparatutan somsnarareresurser
har godamedan den enhetnedskurnakan somresurser,

effektivhur denfå utökade anslag,lobbyister kan är.oavsett

Produktivitetsberäkningar
sjukvårdssek-produktivitetsutvecklingenbedömaAtt inom

och kost-uppgift. Jämförbara data volym-svår överärtorn en
förstudier harsaknas. Fleranadsutvecklingen gjorts att upp-

emellertid styckkost-produktivitetsutvecklingen. Deskatta är
produktivitetsundersökningarnadsstudier justera-änsnarare

produk-kvalitetsförändringar. Mycket tyder dockför påde att
försämratsbetydelse hartivitetsutvecklingen dennai snäva
uppskattarLindgren ochhelhet. Roossjukvårdeninom som

för periodentillproduktivitetsnedgången 3 årprocent per
fram till likar-Rehnberg kommeroch1960-1980. Jönsson ett

resultat. denharnedgångenDen inomägtstörsta29 tatSe 19853, rumDs
ochJönsson sjukhusvården.slutnasamt

Effekti-Rehnberg kvalitetsföränd-tillhänsynsiffror emellertidDessa intetarsjukvårvare fleraha ökatkvalitetensjukvården tycks påVad gällerAlmqvist Wiksell ringar.8
allmän1987. För sjuk-ofta tiden tillbringas påteknikområden. Nyen gör att somdiskussion svå-om kraftigt. kan dockkan kortas Manefterhuset operationt.ex enrigheterna mätaatt myckethakvalitetsförbättringen måstekonstatera varitof-produktivitet atti

fentlig verksamhet, skul-produktivitetsmåttför kvalitetsjusteratbetydande att ett
kap 5.5.se underproduktivitetoförändrad eller stigandekunna uppvisa

materialet ocksåredovisadeaktuella perioden.den Det visar
produktivi-vad gällermellan olika sjukhusspridningpå storen

tetsutveckling.
medharsjukvårdssystemetbasis hurPå organiserats sepa-av

produktivtietsmät-och debeslut och kostnadsansvarrering av
detdra slutsatsenkan delegationen igjorts attningar som

förpotential produktivi-finnas betydandesektor bördenna en
drivkrafter-och snedvriderstelatetsökningar. Styrsystemen är

omvandlingstrycket.hämmar ocksåkonkurrensBristen påna.
sannolikt kanslutsatserdessaDelegationen att gene-menar

offentligaden sektorn,fler delsektorer såsomtillraliseras i
den socialaoch delardaghem omsorgen.av

Skattekvoten12.7.3

skattetrycket skullepåstående höjningenvanligtEtt är att av
produktivitetstill-faktor bakom nedgångenviktig avvara en
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finnsDet dock möjlighet belägga skulleingenväxten. såatt att
fallet. jämförelserInternationella har funnit någraintevara

samband mellan ekonomisk tillväxt sidan och offent-denå ena
liga sektorns andra.storlek denå Delegationen fun-har3° inteSe kapitel Ol-l i

BrightHow anledning hypotesennit det allmännason närmareatt testa omthe Northernare skattetryckets betydelse. följandeDetta skälavLights Some Ques-
about Swe-tions

den, Lund Univer- Skattekvoten, definierad de totala skatternas avgif-och0 somPress 1990.sity andel nationalinkomsten, statistisk kon-ternas ärav en ren
struktion. förGenom korrigera beskattning transfere-att av

och demografi siffrankan förändras väsentligt.ringar3 FölsterSe
offentligaDen Skattetrycket genomsnittssiffra,ärO någoninteen sombilagasektorn, människa på.konkret beteendeVårt styrsreagerarlângtidsut- av en-till26

skilda, konkreta skattesatser och skattekilar. har1990. Dessa olikaredningen
effekter produktiviteten.på En och32 skattekvot kanvillVi påminna samma

0rdHayeks således få helt effektolikaom produktivitetenpå beroende påfact, neitherIn hur skattesystemet ut.seraggregates nor av- skatterVissa kan tänkas ha effekter produk-påpositivaO t.o.mact uponerages
each other. nämligen de korrigerartiviteten, effekter.externaom

Självfallet innebär högt skattetryck praktikeniett extremt att
skattekilarmånga höga. börDetta rimligen effekterär på

produktiviteten. detDå emellertid det sammanlagdaär inte
skattetrycket det väsentliga, de konkreta skatte-är utansom
kilarna; finnsde och vilka effekter får.de Detta orsakenärvar
till delegationen delat analys skattesystemetatt sin iupp av

konkreta analyser vad skatterna fysiskapå respektivemer av
juridiska haft för effekter arbetsmarknad, lönebild-påpersoner

kapitalbildning slutsatserning, våra dessa effektermrn; om
återfinns kapitel.tidigare Vi återkommeri kapitel med33 15innebär iDetta

självfallet inte rekommendationeratt vad bör enskildaåt vissa,görasom somfinns andradet inte skatter.skäl att attanse
vik-skattetrycket är

Det kantigt. t.ex
ideologiskavara

uppfattningar om
vad rimligär 12.8 konkurrenslagNysom en
fördelning mellan
den enskilde och Konkurrenskommittén lade juli fram1991 slutbetänkan-i sittharDettastaten.

de. Kommittén konstaterar det vid sidandock direkt s.k naturligaingen att om
bäring produk-på konkurrenshinder finns rad allvarliga hinder effektivmoten enoch dettiviteten - konkurrens Sverige. Det gälleri enligt kommitténs slutbetän-fråganenbart denär

kande följande områdendelegationen har att
behandla.

Privata överenskommelser och samarbete mellan företag fö-0
rekommer form dels vertikalti samarbete, mellanav t.ex
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elleråterförsäljareleverantörer,producenter, reparatörer,
eller leveran-producentermellansamarbetehorisontelltdels

produktionskedjan. Ibefinnar nivåpå isigtörer sammasom
ochofta cirkaprislistorhandlar detfalletdet annatomsenare

samarbete.
förekommerföretagförställningDominerande ivissa ettO

livsmedelsindustrinsynnerhetbranscher,antal inomistort
har kon-flera branscherbyggmaterialindustrin. Inomoch

ökat.centrationen
förekommer ocksåoch subventionerregleringarOffentligaO

mycketoffentligaområden. De ingreppenmånga ärinom av
tullar ochtekniskaprisregleringar,karaktärolika normer,

konsumen-begränsarimporthinder, subventionerandra som
gällerkonkurrenshinderpriskänslighet, samtternas som

verksamheten. Deeller statligakommunaladensjälva senare
ochkommunernasreglerarföljd de lagardelvisär somaven

konkur-finns ocksåverksamhet.offentliga Detandra organs
det gällerkommunernasrenshinder beror på praxis närsom

redovisning.upphandling ocht.ex

stärka kon-åtgärdviktigkonstaterar är attKommittén att en
skydda-bl.ahemmamarknaden öppnakurrensen på attgenom

denanalysekonomin. Isvenskaden sinsektorerde avav
konkurrensvårdandeoch dekonkurrenslagstiftningensvenska

dessakommittén varitagerande intemyndigheternas attanser
konkurrensbe-skadligaförhindraföreffektivatillräckligt att

möjligheternaframför allt angripagällerDet attgränsningar.
före-marknadsdelningochprissamarbeteomfattandedet som

företags-möjligheternaheller ingripakommer. Inte motatt
tillräckliga.kommitténförvärv varitanser

nödvändigtdetKonkurrenskommittén stär-attärattmenar
till avregleringardärför förslagläggerMankonkurrensen.ka

konkurrenslagstiftningen.svenskadenskärpningoch aven
konkurrenslagstiftningensvenskamedför denFörslaget att

definns EG. Genomkonkurrensrättden inomsignärmar som
konkurrenslagstiftning-svenskadenkommerläggsförslag som

förbudsprinci-karakteriserastidigaregradhögre atti än aven
skad-innebärmissbruksprincipen. Det vissaattänsnararepen
efterförbjudasförställetgenerelltförbjudsföreteelser iliga att

skadligde harfallet kanenskildadetdet visas attiprövning om
verkan.

konkurrenskommit-delarProduktivitetsdelegationen i stort
granskauppgift dockhar varitslutsatser. Vår inte attténs

produktivite-effekterfastmer dess påkonkurrensen sig,i utan
kvantifiera, ochÄven sambandet går äveninte att omten. om
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kan hävda försämradinte konkurrens allmänhetatt iman
skulle orsaken bakom produktivitetsstagnationen, måstevara
slutsatsen bli åtgärder för förbättrad konkurrensatt antali ett
branscher viktigt inslag för ökadär i produktivi-ett strategien

förstärkerDet omvandlingstrycket företagenochtet. bättreger
drivkrafter öka produktivitet.sinatt

12.9 Slutsatser
Viss koncentration det svenska näringslivet har skett underav
de två decennierna, har kunnat finnasenaste vi intemen att
den skulle ha bidragit till nedgången produktivitetstillväxt.i

hellerInte antalet regleringar kan förknippas med den sänkta
tillväxten produktivitet.i

fungerandeEn konkurrens viktig för ekonomins funk-är
och godtionssätt produktivitetsutveckling. Iden internatio-en

naliserade svenska ekonomin den internationella konkur-är
betydelse. Internationell konkurrensstorrensen påav export-

marknaderna eller import med godsamvarierargenom en pro-
duktivitetsutveckling.

Regleringarnas effekter samhällsekonominpå frånvarierar
fall falltill och därförmåste också utvärderas detpå individuel-

planet. I sektorer dockvissa konkurrensbegränsningarnaär
allvarliga. Det gäller byggsektorn, livsmedel, skogsbruk och
skogsindustri kommunikationer. En kombinationsamt av re-
gleringar fåtalsdominansoch medför stark konkurrensbe-en

I delargränsning. den tjänstesektornstora privata kon-av är
kurrensen svag.

offentligaInom den sektorn tycks produktivitetsutveckling-
tidigare ha mycket fleravarit på områden. Bristandeen svag

konkurrens och otidsenliga har medfört detstyrsystem inteatt
funnits effektiva drivkrafter förbättradtill produktivitet.

Huvudslutsatsen de delar svenskär ekonomiatt inteav som
för konkurrensär utsatta måste Det gäller både skyd-öppnas.

dade sektorer näringslivet och delar den offentliga sek-av av
viktigtEtt förtorn. instrument åstadkomma det drivaatt är att

på internationaliseringen ekonomin. Ett skärpaärav annat att
konkurrenslagen och vidga dess tillämpningsområde.
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KAPITEL

Utgångspunkter13 för strategien
för höjd -

produktivitet

Del IV betänkandet handlar vilken politik kan och börav om som
bedrivas för stimuleraatt produktivitetstillväxten. Inledningsvis sum-

utgångspunktenanalysen i del vilken blir för förslagen.meras
Särskilt intresse ägnas drivkrafterna för individer och organisatio-

öka ochatt gradera realkapital och humankapital attsamtner upp
påskynda den tekniska utvecklingen. l ocksådetta kapitel berörs

restriktionerna för produktivitetspolitiken rollfördelningensamt i eko-
nomin vad är statsmakternas och vad företagensäransvar

Varför13.1 har produktivitetstill-
dämpatsväxten

förslagDelegationens till föråtgärder ökad produktivitet grun-
das den analys lägetpå del deni påsamtav som gavs

orsakerna till dengenomgång lägre produktivitetstillväxtenav
gjordes del förIII. Utgångspunkten analyseni de olikasom var

förklaringar förts fram bakgrunden till retardationen;som om
den skulle bero akuta chocker, försämringpå historis-att en av

ka tillväxtfaktorer, ekonomier respektive inadekvat fö-trögare
retagsledning.

Analysen visade fyrade förklaringaringenatt typernaav av
helt och hållet förkastas.kan tycksDe varandrainte vara
uteslutande. Snarare kompletterar de varandra. fak-Samtliga
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har ellerpå bidragit. Dock hartorer ett sätt vissa varitannat
viktigare andra. faktorerOlika har dominerat under olikaän
tidsperioder. Låt inledning till policykapitlenoss som samman-
fatta den analys del III.givits isom

Nedgångenl3.l.l under 1970-talet

Gradvis urholkades under slutet 1960-talet de tillväxtbe-av
främjande faktorerna Västeuropa och USA, samtidigti som
inflationen började och trögheterna marknaderna öka-stiga på
de. Uppbyggnadsfasen efter kriget Efterfrågetillväx-över.var

dämpades. Liberaliseringen världshandeln gickten in iav en
fas.lugnare De tullsänkningarna hadevinsternstora tagitsav

hem. stället började,I kärvare internationellt konkur-i ett
rensklimat, de icke-tariffära handelshindren tillta. Detatt
gamla fastamed växelkurser kollapsade. Osäkerhetensystemet
ökade.

medfördeDetta produktivitetstillväxten gradvis saktadeatt
flestade OECD-länder, dels följd funge-in i sämresom en av

rande ekonomier, dels grund långsammare efterfråge-på av en
tillväxt. och medI USAs produktivitetsförsprång gradvisatt

föllkrympte ihop, också den enkla till produktivitets-vägen
ökning ledaren för fler.bort alltimitation av- -

dessaOvanpå långsiktiga faktorer kom akut chock. Viden
l970-talet drabbades världsekonominmitten stigandeav av

och torka.råvarupriser, komSå oljekrisenmissväxt 1973-pga
fyrdubblades.då råoljepriserna74, slogKrisen kapital ochut

sänkte realinkomsterna västvärlden. Produktionen och kapa-i
föll.citetsutnyttjandet Lönsamheten minskade. Därmed rasa-

de också den efterfrågansamlade och Produk-investeringarna.
fölltivitetstillväxten dramatiskt. gällerDet alla länder och alla

mått.
Huvuddelen den internationella produktivitetsnedgång-av
under 1970-talet förklaraskan därmed försvagningenen av av
historisktde unika faktorer förelåg efter andra världskri-som

slut. dennaOvanpå långsiktiga retardation kom akutagets
chocker och investeringsfall, gjorde nedgången blevattsom

dramatisk. dessaNär akuta försvunnitchocker harextra pro-
duktiviteten gradvis återhämtat denMen ändå be-sig. växer
tydligt långsammare under rekordåren. Under 1980-taletän
har den västvärlden legat vad kani på ha varitsägassom en

förnormal 1900-talet.nivåmer
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svenska utvecklingenDen

följersvenska produktivitetstillväxten detta generel-Den nära
Huvudförklaringen till dämpade produkti-Sverigesmönster.

för80-talen densammavitetstillväxt under och1970- är som
de andra historisk tillväxtepoks deövergång i nären annan,en
tillväxtbefrämjande faktorerna från världskrigets slut klingade

ifrånsvenska utvecklingen således långt unik,Den ärut. vare
omfattningvad gäller eller orsaker.sig

frånutvecklingen skiljer dock delvis omvärl-svenskaDen sig
jämförelserdens Internationella makronivåpågenomsnitt. är

omfattningen offentligaosäkra, olika mätmetoder, denpga av
sektorn, Klart dock tillväxten arbetsproduktivite-äretc. att av

den svenska industrin har långsammare OECDi varit iänten
efterkrigstiden.helhet undersom

svenska tillbakagången börjaderelativa redanDen 1950-på
produktivitetsfallettalet. Under 1970-talet blev be-Sverigei

förtydligt starkare konkurrentländer. Uppgångenmångaän
börjaunder 1980-talet gick till med lika snabbt iatt som

omvärlden. Under den delen decenniet har emeller-senare av
ef-tid produktivitetstillväxten den svenska industrin sackati

Eftersläpningen under 1980-talet hargång. inte varitänter en
jämförelsen till rikaste.inskränker de Likvälså ärstor, om man

fåttslutsatsen ökade svårigheter hänga medSverigeatt att
flera de viktigaste konkurrenterna.av

Varför långsamtl3.l.2 Sverigeväxer

relativa svenska produktivitetsstagnationen underDen 1970-
förklara upphinnarfaktorn.och 80-talen med Dennagår att

minskar betydelse konvergensen mellan länderna nåtti när en
Bland de rika länderna skillnaderna dagnivå. så småviss iär

och teknikspridningen snabbt, systematiskgår så någonatt
upphinnareffekt finna. Orsakerna till produkti-stårinte att att
vitetstillväxten svensk underindustri 1970- och 80-taleni varit

för därförkonkurrentländernas sökasmåstesnittetänsvagare
Sverigesinom gränser.

Årfaktorer.Analysen skilja kort- och långsiktigamåste på
för har produktivitetstillväxten underår varierat avsevärt

80-talen.1970- och den underliggande utveck-När man rensar
totalfaktorproduktiviteten för fluk-lingen kortsiktigaav

hänger med graden kapacitetsut-tuationer, som samman av
finnernyttjande, denna underliggande trend visserli-attman
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den ändå1960-talet,jämfört medned varitgått attmengen
stabil debetydligt årsvisa noteringarna.änmer

fakto-strukturellaför långsiktiga,dels vadsåledesFrågan är
delslångsiktigadenligga bakomkan stagnationen,rer som
denförklararfaktorerkortsiktigavilka svängningarna runtsom
förhar delegationenanalyssådanlångsiktiga trenden. En gjort

försvårarvilketför andra länder,densaknasSverige. Tyvärr en
jämförelse.internationell

Stabiliseringspolitiken
efter kännetecknashalkatdåde perioder SverigeBåda enav

arbetsmarkna-utvecklingavvikandeomvärlden pågentemot
den.

blev1970-taletvidproduktivitetsstagnationen mittenAtt av
beroländer tycksförhållande till andra pådjup Sverige attså ii

flestaförhär dekapacitetsutnyttjande blevfallet änstörrei
samtidigtsvensk ekonomimedhängdeandra. Det attsamman

kostnadskris,drabbadesoljeprishöjningarnamed en egenav
medfördeavgiftshöjningar. Detlöne- ochsnabbaorsakad ettav
effekter det-produktionsbortfall. kortsiktigtDe negativastort

hoarding;labourförstärktesproduktivitetenpå ar-ta avgav
andrautsträckningföretagen högrebetskraft hölls kvar ii äni

minska-arbetsmarknadenrörligheten påländer. Den externa
krisföretagen under Trög-höllIndustripolitikende. armarna.

hatycks dennaekonominsvenska varitden meningheterna ii
större.

produktivite-effekterklingade dessaSå småningom ut, men
devalvering-först efterordentligtåterhämtade tvåsig storaten

kapacitetsutnyttjandevilka ökade1980-talet,börjani avar
effekternacyklisktDeoch drog negativaigång investeringarna.

cyk-dåhoarding vändeslabourperiodenstidigare iden enav
produkti-den svenskaeffekt. Under 1983-85liskt positiv var

konkurrentländer.snabbarevitetstillväxten mångaiän
1980-taletkortvarig.blev dock Från mittenUppgången av

decen-under slutetochbörjade stagnation,successiv aven ny,
utlö-helt Detupphörde produktiviteten växa.nästan attniet

arbetsmarknaden.utvecklingenförsande påstagnationen var
arbetskraft medtaktenneddrog påFöretagen i ersättaatt

KapitalintensitetensIndustrisysselsättningenkapital. växte.
uppträdde desor-kraftigt. detdämpades Ovanpåökningstakt

form flaskhalsar,arbetsmarknadenganisationsfenomen på i av
personalomsättning.frånvaro, och högstor
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Strukturproblem
förklaringen.dock bara delDetta väl denna analysNärär en av

de cykliska frågangjord, blir vilka drivkraf-svängningarna ärav
fått företag, statsmakter och fatta deorganisationerter attsom

beslut orsakade Överhettningen och dämpade takten isom
strukturrationaliseringen. fråganSvaret den hängerpå sam-

med underliggande, strukturella problem den svenskaiman
ekonomin.

låg bakomDet under delenstagnationensom senare av
1980-talet centrala politiska överväganden och prioritering-var

Överhettningen och desorganisationen föll frånnedintear.
himlen. följdDe huvudlinjen den ekonomiskaivar en av
politiken centrala karakteristika vad gällernågra det eko-samt
nomiska funktionssätt.systemets

l centralt elementEtt 1970- och 80-talens stabiliseringspoli-i
tik de devalveringarna. kortvarigDestoravar gav en pro-
duktivitetstillväxt ökat kapacitetsutnyttjande. Degenom

företagenräddade lönsamhetskriser, minskadeur men sam-
tidigt omvandlingstrycket ekonomin.i

2 eftervårdenbristandeDen devalveringarna barainteav var
slumpmässigt misslyckande, resultatet detett utan attav

svenska politiska och ekonomiska helhetsystemet som -
riksdag och tillräck-regering, intresseorganisationer inte-

förmåddeligt långsiktig tillväxt inflationsbe-ochprioritera
kämpning. Politiken alltförblev vilket infla-expansiv, gav

och överhettning. Problemen förstärktes avregle-tion attav
kreditmarknaden kraftigt spädde konsumtio-ringen påav

nen.
3 har lönebildningenDessutom förmått hålla deinte sig inom

samhällsekonomiska vilket hög grad legat bakomiramarna,
inflationenbåde under delen 1980-talet och densenare av

kostnadskris konkurrenskraftsförluster och fall isom gav
kapacitetsutnyttjandet vid l970-talet. Vissamitten av
skattehöjningar har förvärrat problemen.

framstårSammantaget långsiktig försvagning drivkrafter-en av
för produktivitet förklaringenden till vadytterstana som som

skedde. Samspelet mellan lönebildning, skatte- och transfere-
och valutapolitik gjorde länkenringssystem mellan insatseratt

för produktivitet sidan och de realaå denåersättningarnaena
försvagades.andra

Till detta skall läggas faktorerantal under 1970- ochett som
80-talen bidragit till hålla den svenska produktivitetstill-att

låg. Det gällerväxten
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flerakonkurrens sektorer.Bristande i0
medfört allt-bl.a harProblem utbildningssystemet,i0 ensom
industrin.välutbildade, synnerhetför låg tillgång på i i

tillräckli-utformning,Transfereringssystemens givitinte0 som
drivkrafter för arbete och sparande.ga

offentliga sektorn.denGammalmodiga istyrsystem0
livsmedel och bostäder.jordbruk,Regleringar iO

förändrats takt medarbetsorganisation, iEn inte pro-0 som
behov.duktionens

föråldrad infrastruktur.alltmerEnO

dockåterfinns länder;faktorer andradessaFlera iävenav
krafter starkareförefaller ha Sverigedel dessa ivarit änen av

håll.andrapå
del deharResultatet tycks Sverige tappatatt en avvara

produktionfördelar gäller högproduktivvadkomparativa som
allvarliga, långsiktigastyrde tillväxtmönstret. Dettatidigare är

förklaras denmedbara kanproblem, imissgreppintesom
stabiliseringspolitiken.kortsiktiga

industriellafrågorockså detdärmedUtvecklingen omreser
bådeskulleFler utländskaklimatet Sverige. investeringari ge

kanske hårdare konkurrens.kapital, teknik och För attnymer
värld skall ökaföretagen internationaliserad sina investe-i en

långsiktigaemellertid detSverige, måste investerings-ringar i
jämfört medtillräckligt attraktivtlandklimatet vårti vara

andra länder.
tid vriditspolitiken underGradvis har isenaste merom

Skattereformen, de sjukreg-tillväxtbefrämjande riktning. nya
fastbeslutetmedlemskap ochansökan EGlerna, i om enom

främsta tecknen. hardeförbindelse med kontinenten Deär
hunnit verka. Mycketdock återstår göra.attännu

förUtgångspunkter politiken13.2

för bättre produktivitet utgångspunktpolitikEn måste sin ita
identifieradenna anlys. också deDen måste största poten-var

för produktivitetsstegring ligger.tialerna

Drivkrafterna i centrum

elementetDelegationen det grundläggande iatt stra-anser en
för utformaÖkad produktivitet måste incita-tegi attvara en

företag,stimulerarmentsstruktur, ochorganisationersom en-
efter Uppgiften förskilda ökad produktivitet.strävaatt en
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produktivitetsstimulerande politik skapa förutsättningarär att
för de aktiviteter företag och individer föratt åtsigägnar att

de också ökad produktivitet.intressenagynna egna ger
föregåendedeI kapitlen framkommithar hur förbättrad

utbildning, kapitalbildning, produktutveckling, internationali-
konkurrens och arbetsorganisationsering, olikapå stimu-sätt

lerar till ökad produktivitet. allmännaI ordalag de vikti-är tre
uppgifterna för den ekonomiska politiken vadgaste avser pro-

duktivitet dessa

l Humankapitalbildning
stimulera arbetskraftensAtt utbildning, förkovran, vilja att

förmågaoch hantera förändrade betingelser.ta attansvar
2 Realkapitalbildning

stimuleraAtt till sparande och skrotninginvesteringar, av
gammalt kapital förnyelse infrastrukturen.samt av

3 Teknisk och organisatorisk förnyelse
Att stimulera till snabb teknisk omvandling, produktut-
veckling införandet arbetsorganisationsamt av en som
förmår assimilera teknik och produktivitet.uppmuntrany

förDet detta drivkrafter behöver skapas. Uppgiften förär den
ekonomiska politiken blir tillse dessa aktiviteter lönaratt att

för företagen och den enskilde.sig

konkretMer betyder det
det skall löna attraktivtsig i meningenatt0 attvara genom-

uppskattning eller förpå någotstatus, sättge pengar, annat -
den enskilde utbilda förkovraochatt sig

det skall löna arbeta och det skall lönasigatt0 att sigatt-
mycket arbeta produktivtextra att

den breddarpå kompetenssig ochatt tar sin0 som mer ansvar,
finner metoderpå saker skall stödjas och belönasgöraattnya
för det

det skall löna för företagbåde och anställda utfor-sigatt0 att
arbetsorganisationen och arbetsplatsen deså intema att ger

utslagning
det skall löna produktutveckling,sig investera mark-att iO att

nadsföring och produktionsverksamhet
det skall löna verka skyddadeinte därsigatt i0 att zoner, man

fredad för konkurrensär
de arbetar offentligaden sektorn belönasi då de ökaratt0 som

måluppfyllelsen utföroch verksamhetsin på sättett som
medborgarna uppskattar,
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Delegatio-mångfaldigas.skulle kunnaExemplenvidare.och så
drivkrafter ochmedunderstryka, incitamentvill att menasnen

produk-talarfaktorer.icke-ekonomiska När viockså att enom
nödvändigtvisdettabehöverlönaskall sig, inteaktivitettiv

lönsamhetinnebära penningtermer.i
trygghetkansjälva verkettrygghet. IocksåsökerMänniskor

Människorförändring.befrämjar ärfaktor somsomenvara
ochstödhavillMänniskorochstarkare vågarär mer.trygga

formekonomiskabara ii utaninte termer, avuppmuntran -
faktorerchefer. Sådanaochmedarbetarefrån kamrater,stöd

ellerbelöningarmateriellarolllika viktigoftaspelar somen
bestraffningar.

Utmaningar
trygghetstimulans,baradockhandlarProduktivitet inte om

trådrödockså Somkräveroch stöd. Det utmaningar. genomen
ska-betydelse Attomvandlingstryckets gått.harbetänkandet

detsammaför produktivitetgodförutsättningar inteär sompa
bekymmersfriföretagen säker ochsvenskadegaranteraatt en

strukturer,stelbentaskapariskerarframtid. Detta attsnarare
föränd-ständiginför värld staddhjälplöshetoch ipassivitet en

omvand-för hårtarbetahandlar detställetI ettring. attom
därbannlysesfrizoner och subventionerlingstryck, där men-

efterfrihetockså harmänniskorföretag och attstor egen
debelönadebli rikligtochtacklaförmåga utmaningarna om

lyckas.
medmöjligheter någotAnalysen någrapåintevisar att en-

produktivitetsproble-medtillrättakommajätteklippkelt
rad olikahandlar detSnarareeller -utmaningarna enommen

förfältet,ekonomiskahela detåtgärder, små överstora,som
drivkrafternasammanhang stimuleraoch allatålmodigt iatt

produktionsfak-förbättrasparande,arbete ochför produktivt
resursutnyttjandet.effektivitetenökaochkvalitet itorernas

åstad-eftersom målet börsärskilt viktigt,blirDetta attvara
produktivitetstillväxtenökningradikalkomma utanaven

långtgåendeocharbetslöshet. kräverDet många ingreppökad
medföraåtgärderalla dessakanflera fält. Sammantagnapå en

ochekonominförändring den svenskaomfattandeså avnog
samhället.svenskadet
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Rollfördelningen ekonomin13.3 i

dels tillrekommendationer riktar statsmak-Delegationens sig
företagendels till och deras medarbetare. hög ochEnterna,

försåväl hela samhälletväxande produktivitet intresseär ett
företagsföljd enskildamyndigheters, ochprivatasom en av

aktivitet. Alla eller delaktigaindividers på iär sättett annat
verksamheten.den ekonomiska

Behovet politiskal3.3.l insatserav

emellertidAlla de olika aktörerna kan maximalinte sätta
förproduktivitet mål verksamhet. enskildeDensinettsom

fritidliv, med god hälsa,individen vill leva ochett gott ett
stimulerande arbete. lönsamhet.Företagens Statensintresse är

fördelning,myndigheter har bevaka rättssäkerhet, natio-att
medföraförsvar, behövernellt Dessa intressen i sig inteetc.

företagsökad produktivitet. Ibland kan människors, och orga-
drivkrafter och önskningar direkt medpånisationers tvärs

hög produktivitet.nåsträvan att en
kan tycka detta de själva valt, ochMan någotäratt att

statsmakterna borde lägga det. Under 1980-talet harsig iinte
politisk-filosofisk enligt vilken denstyrka,strömning vuxit ien

fredekonomiska politiken bör lämna marknadsekonomin såi
långt möjligt. Särskilda åtgärder ägnade öka produk-attsom

förenligt alltfördetta uttrycktiviteten interven-är, synsätt, en
uppgift.tionistisk och aktivistisk statsmakternaspåsyn

uppfattningenDelegationen delar god produktivitetatt en
fram Framförkan den ekonomiska politiken.dirigerasinte av

fannsallt under och 70-talet politiken1960- påi övertroen
politiskamöjligheterna centrala beslut utveckling-viaatt styra

uppgift förDelegationen likväl det denäratten. menar en
grundförutsättningar förekonomiska politiken skapaatt en

god produktivitetsutveckling.
företagsekonomisk lönsamhetskäl alltidEtt inteär äratt

detsamma produktivitet. kanFöretagen påtjäna attsom mer
förbättramonopol eller subventionerskapa tigga än att pro-

olika kandukterna. Medlemmar medveteti intressegrupper
för förarbeta beslut och åtgärder skadliga samhällseko-ärsom

den högre inkomster ellernomin men som ger egna gruppen
förmögenheter andras bekostnad.på

ökad produktivitet samhällsmålDetta gör äratt ett snarare
för företag,mål eller enskildaintressegrupperän ägareett av

förmögenheter eller specialiserat humankapital. Produktivi-

12 111-1129
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därförden politisktetstillväxten svenska ekonomini är en
frågan produkti-angelägenhet. kan helt överlåtaMan inte om

helstoch tillväxt till ekonomi några statsin-vitet utanen som
eller ekonomisk politik, och dettagripanden i sig inne-tro att

bär maximal produktivitetstillväxt.

företagensochl3.3.2 Statens ansvar

rollfördelningen ekonominbakgrunden bördenMot i vara
klar.

utforma bidrauppgift ramverket ochStatsmaktens är attatt
för långsiktig produkti-betingelser ochtill skapa incitamentatt

ochden ekonomiska politikensvitetstillväxt. Statsmakternas,
uppgift skatter,lagstiftningens blir lägga grund viaatt en -

förinfrastruktur,transfereringar, utbildning,regelverk, mm -
produktivitetstillväxt.goden

föra fastpolitik blircentralt inslag sådanEtt i att enen
inflation ochpolitik motverkarstabiliseringspolitik. En som

inflation omvärl-hålla tillriktaröverhettning, påin sig att nere
fasta samtidigt sökerden växelkursen ochdens nivå, värnar

dessa dethög sysselsättningsnivåhålla inom ärramar enen -
före-omvandlingstrycket ochockså hållerpolitik gersom uppe

förfasta spelregler öka produktiviteten.strävan atttagen
företagens, och indivi-de enskildaDet entreprenörernasär

uppgift den ekonomiska politikendessadernas utnyttjaatt av
ändraförutsättningarna till producera, investera,givna att ar-

utveckla teknik, baraDetbetsorganisation, är genommm.ny
konkreta beslut dessa områdenenskilda individers på som en

för resultat.produktivitet kanpolitik ge
ochemellertid skatterbeteende påverkasIndividernas av

företagenstransfereringar; påverkasagerande staten genomav
lagstiftning. Dele-miljökrav, och andraupphandling, typer av

för därförförslag ökad produktivitet riktamåste siggationens
företagenenskildatill statsmakterna sidan och debåde å ena

och individerna den andra.å

Slutsats13.4

finnsvid handen det rad produktivi-Analysen att enovan ger
faktorer betydertetshämmande svensk ekonomi. detMeni

finns dessaockså det rejäl tillväxtpotential, undan-att en om
finns farorSamtidigt betydande ingentingröjs. görs.om

allmännaProblemen delvis annorlunda den debat-iänutser
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efterförenklat halkarSverigeDet påstå iär att attten.
utvecklingen delallmänna ordalag. svenskaDen utgör en av en

allmän, internationell nedgång produktivitetstillväxten. Detav
internationella utvecklingen huvuddragenden avgjort iär som

ochden svenska. vid 1970-taletI två omgångar mitten iav-
slutet 1980-talet har emellertid grundSverige påav av egna-

försprång.alltmer harbeslut och åtgärder Detsitttappat av
förloradmöjligt mark. Under deåtertainte varit att senaste

har del länderåren passeraten oss.
faktorerna bidragit till detta stabilise-viktigasteDe ärsom

fler-ringspolitikens inriktning de decennierna, medsenaste ett
finns fakto-devalveringar. också andra, underliggandetal Det

kvantifiera. hörde Ditsvåra inte minstär att ettmenrer,
felaktigt utformade transferering-otidsenligt skattesystem och

har minskat omvandlingstrycket och skapatTillsammans dear.
fel drivkrafter för produktivitet.

Än länge skadorna reparabla. harMen Sverigeså är ett
allvarligt produktivitetsproblem, kommer medväxaattsom

flestaföljdersynnerligen desvåra ingen-värre än tror om- -
ting görs.

systematiskt söka länkaDet måste in männi-göras är attsom
skors uppgifter.skaparkraft produktiva detta krävsFörmot en
incitamensstruktur stimulerar till ökad produktivitet.som

uppgift bidra tillStatsmakternas skapa sådanär att att en
föra faststruktur, liksom politik hålleratt en som om-uppe

vandlingstrycket. dessa det de enskilda indivi-Inom ärramar
företagen fattaoch har besluten.derna attsom

följandede båda kapitlen kommer delegationen läggaI att
fram förslag förtill hur sådan höjd produktivi-sina strategien

utformas. förslagskall grundas dels de utredningarVåra påtet
genomfört, erfarenheterdels tidigare och delegationenspåvi

allmänna kompetens. Förslagen olika såvälär typ, storaav som
endast vilken politi-allmänhet har riktningIsmå. vi angivit i

förändring-ken bör söka detaljer hursig,röra utan att ange om
genomföras.konkret skallen

för konfliktpolitik höjd produktivitet kan kommaEn medi
fördelningshänsyn.andra samhällsmål, miljö- ochsättssom av

uppgift föreslå förDelegationens åtgärder ökad produkti-är att
för formuleratillsatta ekonomisk-p0li-Vivitet. inteär att en

tisk helhetsstrategi, där hänsyn också till rad andra mål.tas en
andras uppgift förslagdet. Likväl deDet vi viär göraatt tror att

följande fram förbättrardet lägger det hela möjlighe-påi stora
högt ställda mål också det sociala området.nå påterna att



ochKAPITEL

Företagens14 organisationer-
nas ansvar

l detta kapitel diskuteras vad enskilda företag och organisationer kan
förgöra öka produktiviteten.att Potentialen bedöms Denstor.vara

viktenstörsta läggs vid förändrad arbetsorganisation, vidgad kompe-
utökat förtens, de anställda och Iönestrukturer. Storaansvar nya

produktivitetsvinster kan ofta göras samtidiga förändringargenom av
sådana långsiktigrad variabler. För produktivitetstillväxt krävsen en

ocksåemellertid vardagligt, löpande förarbete ständigt höjaatt
kvaliteten och rationalisera produktionen. Kapitlet avslutas med en
diskussion vilka medel finns sprida kunskapatt arbetsor-om som om
ganisationens betydelse för produktiviteten.

14.1 Delat ansvar
Ökad produktivitet marknadsekonomii den svenskaen som

fram emellan oberoendeväxer sins dagliga beslut,genom som
fattas företagtusentals och miljontalsorganisationerav samt
enskilda individer. delEn fattasdem utomlands, svenskaiav
multinationella företag, världsmarknaden.på Ettsom agerar
mycket ligger företagsledningarnapåstort haransvar attsom
fatta beslut ochinvesteringar arbetsorganisation. Också deom

verkarorganisationer arbetsmarknadenpå har inflytandesom
arbetsorganisation, lönebildningöver och faktorerandra som

förviktiga produktiviteten.är
De tidigare kapitlen har hur arbetsorganisationenvisat

ibland har undertryckt kompetens, skaparkraft och anpass-
Lönebildningen harning. skapat rad problem. finnsDeten
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företagsledning-förändringaråtgärder ochdärför åtskilliga som
befrämjaför produk-vidtakanoch organisationerna attarna

tiviteten.

Arbetsorganisationen14.2

verkarmiljö individenvilken iArbetsorganisationen iavgör
har ochfår, vilket honhondet stöddagliga arbete,sitt ansvar

spelarmed lönenTillsammanshonuppskattningvilken möter.
för enskildesroll denavgörande moti-arbetsorganisationen en

förverkli-ochutlösamöjlighetoch hennes energisinvation att
hur väl depåverkar ocksåförmåga. Arbetsorganisationensinga

hurhängerproduktionsprocessledenolika i pro-samman,en
tillverkningenhur snabbtkonstruktionduktionsvänlig är,en

utvecklas. Samtligakvalitetprodukternasske och hurkan
för produktiviteten.betydelsefaktorerdessa är storav

arbetsorganisa-aspekterpåverkaStatsmakterna kan vissa av
främst densådantpolitiska beslut. Detvia rörtionen som

arbetstiderna, reglerarbetsplatserna,utformningenfysiska av
arbets-avtal mellanAndra reglerasinformation, viaetc.om

hur lagarbete ochskapas,marknadens Hur motivationparter.
och anställ-förhållandet mellan ledningfungerar,kamratskap

alltför och produktivitetkvalitetanställdasdeda, intresse -
påverkaförviktigt produktiviteten svåraresådant attär men

formas denArbetsorganisationen påpolitiskamed ingrepp.
utifrån före-företagetenskildaoch detarbetsplatsenenskilda i

ochanställdas tekniskaoch detagsledningarnas organisatoris-
förnyelse,ochförmåga tillderaskompetens,ka anpassning

för.omvandlingstryck dedet utsättssamt

förändrings-långsiktigtSamtidigt ochl4.2.1

arbete
genomföra studierhar låtitProduktivitetsdelegationen tre som

förbetydelsebehandlar arbetsorganisationensolikapå sätt
fallstudier, hur oli-innefattar belyserproduktiviteten. En som

svenskaförändringar arbetsorganisationenka ityper av av
effekter produktiviteten.medförtföretag mätbara Enpå an-

fram-företagjämför ledande svenska medantalstudie ettnan
konkurrenter. Syftet undersökainternationellastående iär att

generalisera lärdomardetvilken utsträckning åtgär-går att om
företagsnivå snabb och uthålligochder påstrategier som ger

Även antologi arbetsmarknadproduktivitetstillväxt. i en om
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arbetskraftoch delegationen finns viktiga resultatinitieratsom
berör arbetsorganisationens och incitamentsstrukturenssom

produktivitetenpåverkan påArbetsorganisa-
produktivi-ochtion rad exempel dessaEn det ökai gårvisarrapporter att att

tet, expertrapport produktiviteten förändra arbetsorganisationen. Detattgenomvärlden.Bäst i
gäller såväl industri tjänstesektor, såväl näringslivlära privatVad kan vi somav

fö-ledandevärldens offentlig sektor. Beroende bransch företagochpå typsom avretag, expertrap- skiljer naturligtvis de konkreta åtgärdernasig åt.Ar-samtport
allmänna ordalag handlar det dockIbetskraft, arbets- utnyttja männi-attom

marknad och skans hela potential och skaparkraftpro- bättre de gamlaiän orga-duktivitet, expert- Organisationsformerna kan bättre tillnisationerna. anpassasrapport
människans ambition och prestationsförmåga och höja dem.-
Generellt kräver förändringsarbetedet långsik-sett ett ärsom

föroch drar ändra förhållandenrad olikatigt inte sig attsom en
lyftasamtidigt. Delegationen vill fram erfarenhe-allmännatre

studiervårater av

företagen,ledandeDe de har deni meningen översom
tiden bästa produktivitetsutvecklingen, har exceptionellen
förmåga aktivt till och ibland föregri-sigatt t.o.manpassa -

ändrade betingelser omvärlden. förutser föränd-Deipa -
tidigare konkurrenterna och vidtar snabbtringar åtgär-än

förder dem. De starkt omvand-utnyttjaatt accepterar ett
lingstryck och arbetar förständigt det medmötaatt egen
aktivitet.

framgångsrikaDe ständigtorganisationerna sätter proces-
kring produktionen för verksamheten. Mani centrumsen

har det flytet produktioneninsett iäratt genomström--
obruten frånkedja idé utveckling, konstruk-ningen i viaen

marknadsföringproduktion, och distributiontion, som-
produktivitetshöjningar. innebärDetta utvecklingenattger
den aktiva produktionen verkstadsgolvetpå inomav -

frontlinjenindustrin, i vid med kunden inommötet
servicesektorn offentligaoch den sektorn denses som-

uppgiften.centrala Produktionspersonalens höjs.status
Andra aktiviteter betraktas understöd och hjälp tillsom
tillverkningen. delarStora centrala staber bryts ochutav

linjen.in isätts
3 framgångsrikaDe de vågatorganisationerna är som genom-

föra förändringar flera, samverkandepå områden. Enstora
erfarenhetviktig förändringar arbetsorganisatio-är att av

sker styckevis och delt enstaka avdelningpånen som en-
eller enskilt resultatområde sällan Lönesystem,2 ettStjernberg Miss- ger-

lyckade exempel hierarkier, personalutbildning,i lagarbete, samtligam.m. -expertrapport delar förändras församverkanmåsteorganisationen i attav
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bestående.blichanshaskall bli ochresultatet attgott en
komplex,förändra hela dethandlarDet inte minst attom

företagskultur.kallasallmänmed termensom

modernl4.2.2 En organisation
för do-den tidigareförutsättningarnafaktorer har ändratTre

hierarkiskamed dessfordistiskaminerande organisationen,
delaribland nedarbetet,sönderdelningochordning i avav

sekunder

har konsu-utbildningsnivåvälstånd ochstigandetakt medI0
sofistikerade.och Enmedvetnablivit alltmer vari-menterna

fler blivitområden harallterad konsumtion på sättett att
kravenharpersonlighet. påDetuttrycka gjortsin attegen

fler skräddarsyddaoch alltkvalitethögre varianter varanav
kraftigt. har marknadensSamtidigteller utvär-stigittjänsten

dethårdare,produkterna blivitdering sigröroavsett omav
haruppköpare.eller Kravenenskilda privatpersoner storaom

kvalitet.och med högleverera tidskärpts på iatt
grad-decenniernaunder deteknik tvåDen senaste0 somnya

elektronik,programstyrdindustrinslagithar igenom ivis -
högbranscher kan uppnåmångaautomation, gör attetc -

tillverkningsserier.vid kortare Dettaproduktivitet göräven
kostnadsfördelarmassproduktionensmöjligtdet uppnåatt

produkt.antalsamtidigt tillverkaoch varianterett stort av en
deras kravhar liksomanställdas kompetens påDe stigit,I

arbetsuppgifter. Flervarierandearbetsmiljö ochbättre ärmer
konfliktoftarealltkrav kommervilliga Deras itaatt ansvar.

den anställ-massproduktionensmed traditionella påden syn
fastlåstutbytbar kuggede iutan eget ansvar, ensom en

hierarki.

nyckelordbliroch kompetenskvalitetomvärld därdennaI -
tayloristiskafordistiska ellertraditionellafår organisations--

moderna,klaraalltmodeller svårare sig gentemotatt mer
lämnabyggerTaylorismen påflexibla organisationer. storaatt

för kunnaoutnyttjademänskligadedelar attresursernaav
arbetsdelning. Ieffekt konsekventmaximalutvinna enav

produktivitetseffekter.fortfarande goda Ifall dettamånga ger
underfortsätta överlägnsadekommerdel attatt varaen

tid.överskådlig
detlängredet dockfler branscher intensiteten ialltI inteär

utveckling.produktivitetensokvalificerade arbetet avgörsom
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Ledande företag stället särskilt duktigavisar sig inumera vara
korta ledtider produktionen,på snabbt markna-i påatt svara

dens krav, kontinuerligt öka kvaliteten produktionen.isamt
tayloristiskaDen planering utföran-ochprincipen att separera

förkastasde helt.
Delegationens fallstudier fleradet fall möjligtvisar i varitatt
kraftigt öka produktiviteten förändra arbetsorga-att attgenom

konkret brukar förändringarMer sådana innehållanisationen.
flera dessa elementav

Simultaneous vilket innebärengineering, olika0 att moment
produktionsprocessen utveckling, design, konstruktion,i

tillverkning] ökad utsträckning sker simultant.i
dettaFör skall möjligt krävs samarbete mellan tidiga-att0 vara

avdelningar och bredare kompetens hos de anställda.re
Plattare färremed beslutsled. Resultatansva-organisationer0

förs långt nedså möjligt.i organisationenret som
enhet skerInom form lagarbete,varje organisationen meri0 av

där uppgiftervarandras och befatt-där gamlaövertarman
suddasningsgränser ut.

mellan uppgifter, förRotation bredda kompetens ochO att
undvika skador kommer ensidigt och arbe-monotontsom av

Därmed ökas förstödet individen. får denHonte. respons
och det samarbete lagarbetetsom ger.
Bättre personalutbildning, ökar kompetensen för fler.O som

personalutbildningenMen funktion, fri-inteär separaten
frånkopplad produktionen, ligger invävd arbetet.iutan

Delegationen har särskild studie låtit undersöka dei en ar-
betspsykologiska aspekterna hur produktivitet kan stimule-på

lösningarolika arbetsorganisatoriska Slutsatsen är3 attochAronsson Jo- ras av
hansson Produkti- kraftigt förstärkaskanmotivationen organisationav en gersomefektivitetochvitet individen stöd och självkänsla. uppfattningVår är att en orga-psykologiskt ochur med de inslag här beskrivits, och byggernisation påsocialt perspektiv, som som

förlagarbete, inflytandebelöning kvalitet detexpertrapport översamt egna
4Osterman Pro- arbetet också detta avseende de bästa resultaten.i gerduktivitetsutveck- villVi understryka, dessa inslaggång denän iatten nyalingen och organisa-

arbetsorganisationen hänger Erfarenheterna tyder påde samman.tionen internaav
arbetsmarknader- sannolikheten lyckas med denna omvandlingatt att typ avna i expertrapport förändringarna helhetfökar samtidigt ochgörsom som enoch Broström

Erfarenheterna vad produktivitet dei principärArbetsorganisation av som ger
och produktivitet för såväl industri tjänstesektor.i samma som
expertrapport offentliggällerDe sektor. Också erfarenhe-där tyderiäven

produktivitetsvinsterpå står vinnaterna att stora att engenom
arbetsorganisation. oftaSannolikt deär iän större än nä-ny
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fler omvandlings-ocheftersom hierarkiernaringslivet, varit
kundkontakterna FörIbland ocksåmindre.trycket är svagare.

för bliförändring,dock dennaoffentlig sektor måste atttyp av
omfat-genomföras tillsammans medlyckosam,verkligt en mer

enheternaekonomiskaförändring detande styrsystemen;av
för verkligenkonsekvensansvarresultat- ochmåste attegetges

drivkrafter produktivitet.öka sinatt

potentialStor

för utvecklauppfattningDelegationens insatserär, attatt ar-
skulle kunnabeskrivnaenligtbetsorganisationen strategiovan

tyskproduktivitetseffekter näringsliv.svenskt Enistora ny,
företag huvudviktenlagttyderundersökning på iatt som

ocharbetsorganisation motivationlparti-förändringsarbetet på
produktivitetsstegring5 Vidgas produk-fått starkRationalise-5Dörr cipation en

Produk-desring blirfrån företaget samhället helhet,tilltivitetsbegreppet somundtionsüberbaus för dåligeffekterna Kostnadernade positiva större.ännu ar-betrieblicher Ar-
företa-enskildabelastar detarbetsskador,betsmiljö ochEinebeitsprozess som-Studieempirische kan då minskas.get,1991.Berlin framhållit produktivitethar någotTidigare intevi äratt som

framfram,kommenderarstatsmakterna något växerutan som
arbetsplatserna.de enskilda Dettaaktiviteterna på in-genom

produktivitetsutveckling baradåligsamtidigtnebär inteatt
följdden kan ocksåpolitikerna;kan skyllas på vara en av

näringslivetoch stelheterbrister, trögheter inte minsti -
arbetsorganisa-gäller moderniseringendetkonservatism när av

tionen.

Kapitalrationalisering14.3

användskapitaletkrävstotalproduktivitetökadFör att mer
vadmedhänger delvisproduktivt. Detta ovansamman som

skall med-arbetsorganisationen. För investeringarattsagts om
krävsoch tillväxt,produktivitetföra resultatende önskade på

kanskall hanteraanställdade utnyttjautrustningenatt som
fallet, bl.avilketalltidfullo. hartill Detta visasden varitinte

krävt mycketinformationsteknik. harDeinvesteringarna iav
flestavad deproduktivaför och blilängre tid änutatt mogna

trodde.ursprungligen
påverkar kapitaletsfaktorer direktfinns andraDet som mer

genomströmningshastig-ökahandlarproduktivitet. Det attom
driftstiderna ochlagerhållningen, ökaheten, minimera utnytt-
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fastighetskapitalet bättre. del detta förbättratsEn harav
under 80-talet, mycket återstår.men

Just-in-time-produktion har uppmärksammats och på många
håll introducerats effektivare lagerhantering. Detta ärsom

fördock alldeles tolkning. Innebörden barasnäv är atten
producera mycket behövs det kundernasåprecis som som-
beställt kort tid möjligt, kapitaletpå så användsså såattsom-
effektivt möjligt. handlarDet allmän attityd tillsom om en
ekonomisering allt kapital, skall hela verk-av som genomsyra
samheten.

Analysen del visade driftstider medförIII korta lågi att
kapitalproduktivitet. finns förDärmed betydande potentialen

kapitalutrustningen bättre. kanDettautnyttja uppnåsatt ge-
Skiftarbete flexiblareoch arbetstider. Samtidigt detärnom mer

faktum de anställda flexibilitetönskar valfrihetochett att mer
vad gäller arbetstiderna.

finns skärningspunkt,Här bör kunna Medutnyttjas.en som
lagarbete bör det bli möjligt lägga pussel med arbetsti-attmer

derna, resultatet blir såväl driftstiderutökadeså att störresom
valfrihet för den enskilde. Delegationen att utrymmemenar

förbör betydligt valfrihet flexibilitet.och bör,Manstörreges
fråntill skillnad fråndag, årsarbetstid, med betydan-utgåi en

frihetde välja hur den skall disponeras; borde därmedatt man
kunna ha betydligt friare både dag- och veckoarbets-påen syn
tidsmåtten.

Därmed kan det också bli möjligt undvika del deatt en av
effekter och hälsa Skiftarbete förpå mednegativa stress som

flexibilitetStörre det också möjligt skiftenlåtasig. gör att vara
förolika långa olika människor.

Kvalitetssäkring14.4

företagenhögproduktiva kännetecknasledande,De mest av
för kvali-bedriver ständigt och arbete höjdde intensivtatt ett

hela verksamheten. Kvalitet handlar dels produce-i atttet om
för.det kunderna vill ha och beredda betala Detär attra

förmågaförutsätter kontakt med marknaden ochnära att
snabbt signaler. Dels handlar det självapå attnya omreagera

fungeratillverkningen skall väl, med kassationer, reparatio-
och produktionsavbrott.ner

Kvalitetsarbetet hänger ihop med arbetsorganisationen.nära
den äldre, tayloristiska huvudprincipenI organisationen attvar

flödetill stånd snabbt, likartade produkter. Detett stort av
fel efterhand.blev kasserades, eller rättades till Denisom



ochFöretagens 363organisationernas ansvar

helt andrauppbyggdmodernare på principer.organisationen är
från behöver kasse-början,gäller såDet ingetgöra rätt attatt

inriktningproduktionensgäller bådeeller Dettarepareras.ras
lyckat kvalitetsarbe-självaunder Ettoch kvaliteten processen.

minskaseffekter produktiviteten. Sårad påpositivate enger
buffertlager.mellan- ochbehovett.ex av

för kvalitetAnsvar

förförutsättning skall kunna ske motiverade med-En så äratt
förbättradrivkrafter kvaliteten.arbetare, har ständigtattsom

Än kvalitetsarbetet de ledandekan läragång japans-vi ien av
företagen.ka japanska biltillverkarna och deDe tagitsom-

efter andra länder har lyckats byggaderas metoder iäven -
fordonhögkvalitativa radikalt ändra arbetsorga-just attgenom

fordistiskaden massproduktionsmodellen skötteInisationen.
okvalificerat monteringsarbete med lågmontörerna status, me-

dan den mängd inspekterade och rättadestora personer som
felentill vid slutet banden hade högre lön och status.av

blev höga kostnader och låg kvalitet vid bandet.Resultatet
alternativet blev lag,Det organisera imontörernaattnya

fick föroch också den löpande kvalitets-vart ettsom ansvar
kontrollen och de krävdes. Belöningssyste-reparationer som

speglade delades lönerna uppnådda kvalitetsre-så attmen om,
sultaten. Därmed kunde produktiviteten och kvaliteten höjas
dramatiskt. låta arbetslagen tidNästa åtägnasteg att attvar

fram förslagsjälva arbeta till bättre produkter och Såprocesser.
färrebyggdes bara bättre kontroll och kassationerinte in i

också löpande uppgradering produktkvali-utanprocessen, av
teten.

radföretagen världen använderledandeDe irunt enom
för kvalitetsarbete. Strängaoch teknikermetoder internasitt

baserasfelprocent, bonuslönereller noll pålågkrav på som
kvali-löpande medverkananställdaskvalitetsindikatorer, de i

tetscirklar, etc.
införtföretag underharsvenska årI många senare enman

kvalitetscirklar ochkvalitetskontroll, stimuleratstriktare initi-
från statsmakternasde anställda.förslagsverksamhet Frånerat

förfört Svensk kvalitet.kampanjer Detharsida ärman
kom-dettadelegationen,dock, inte avgör mansom ommenar

väsentligastekvalitetssträvandena.med Detlyckas ärattmer
drivkrafter för säkrabyggasjälva produktionen ini attatt

för kvalitetshöjning.anställdas aktiva Församtliga engagemang
krävs kampanjer.detta änmer
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befogenheter ochanställda skall hadecentralaDet är att
belönas då resulta-kvalitetsförbättringar, deför och attansvar

offentlig sektor,gäller såvälförbättras. Detta privatten som
resultatenindustriproduktion. De-såvältjänster storasom

förändra arbe-själva kananställda arbetslagetdedåkommer, i
kassationernakvalitet ökar ochprodukternas isåtet att pro-

dettaminskar och dåduktionsprocessen ett cen-anses vara-
ocksåarbetet, och därmedlyckastralt kriterium på iom man

lönesättningen.påverkar
anställdaföretagsledningenger dekrävsdettaFör att mer

Ännu från japanskexempelarbetet.makt det ettöver egna
vidbandet maktenlängsbilindustri harDär varje montör att

traditio-hela bandet.hjälp själv Ibehöverproblem stannasom
fabrikschefenfår baratayloristiskanella organisationer göra

sådant.något
efter skallökad kvalitetSammanfattningsvis Strävan ge-

och belöningssystem. Ansvaretarbetsorganisationnomsyra
bidraStatsmakterna kanföretagen själva.ligga påmåste genom

kvalitetstänkandetsföroch höjautbildning viastatus, t.exatt
kvalitetsutmär-och denkvalitetsinstitutetnyinrättadedet nya

kelsen.

Omvandlingstryck14.5

framhållitsomvandlingstrycketkapitel hartidigareI cen-som
dettagäller ocksåför ökad produktivitet.tralt Det i samman-

utifrån; kan ocksådetkan dels kommaTryckethang. men
produktivi-själv. godinifrån För nåkomma organisationen att

formas dettetstillväxt, såmåste inter-organisationen ävenatt
omvandlingstrycket starkt.ärna

och tryckl4.5.l Yttre inre

krav,marknadensomvandlingstrycket skapasDet yttre genom
ineffektivitet ellerkrävande kundermed inte accepterarsom

fungerande Ocksåförutsätter konkurrens.kvalitet.dålig Det
förpolitikskall drivahar Statenstatsmakterna ett enansvar.

stimulerarför ekonomiskt klimatarbetakonkurrens, ett som
arbetsmiljö,strikta kravdriva påkapitalbildningen, igenom

omvandlingstrycksådantkombinationenGenom ettavmm.
och de möjlighetertryckutifrån sidan och detå internaena -

andra,från denden åkommer organisationennyasom-
produktivitetsutveckling.drivkrafter förskapas
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kom-företagsorganisationenhierarkiskatayloristiska,denI
effektuerasuppifrån ochrationaliseringstrycketdet inremer

minskagamla organisationsprincipen attDenledningen. varav
buffertar, hårtanläggningstörningskänsligheten i genomen
arbetsledning.tydligreservpersonal ochband,löpandestyrt

ochverkstadsindustrinuppstodför istyrningPrinciperna
tjänstesek-inklusivenäringslivet,helagradvisspred sig genom

offentliga sektorn.dendelarochtorn av
denbygger prin-på motsattamodernare organisationenDen

frånskyddasföretag skall störnings-ochProduktion intecipen.
omvandlingstryckför tvingarkällor utsättas somtvärtomutan

typexempel just-in-time-förändringar. Ettständiga ärtilldem
för dekänsligt minstaföretaget extremtgörprincipen, som

stresskapande;medvetet systemetsDettastörningar. är en av
beskrev gångOhno,chefsingenjörToyotasupphovsmän, en

skyddsnät.produktion utansystemet som
ochbådesåledeshar positivaJust-in-time-produktion nega-

verkakangradmåttligMedanaspekter. stress pre-tiva aven
hälsovåd-tidlångunderhög stressnivåstationshöjande, är en

produktivitetshäm-därförochmotivationsnedsättandelig,
medproblembörjatunder årharmande. I Japan senareman

följdtillflera personalgrupperförslitningochutbrändhet i av
fåttFöreteelsen har egetettdet höga t.o.m namn;tempot.

dentillgodogörasökasåledes siggällerkaroshi. Det att re-
anställ-defördelar äventyrasurssnåla attorganisationens utan

välbefinnande.ochhälsadas
med just-in-time-princi-tillmåsteDet positiva, tas varasom

ständigtaktivt,berördadedriver attsystemetär attpen,
lyckas,skalldettadriftssäkerhet. Förochkvalitetförbättra att

utvecklar organisationenlärprocesserde imåste somengageras
radikaltperspektivetförskjutsDärmedproduktionen.och

skall skyd-huruppifrånperspektiv organisationenfrån ett om
hurnedifrånperspektiv organisa-tillfråndas störningar, ett om

skall kunna på utmaningar.möjligtsnabbtsåtionen svarasom
delsåledeskommerarbetsorganisationendenI avennya
oftasjälva,anställda inedifrån. Deochinifråntrycket tar

ochproduktionenför såväl tjänsterarbetslag, varoravansvar
utveck-lärande skapasständigtGenomrationaliseringar.som

och arbetetsindustrinflödesorganisationenöverallt; iling orga-
frammanartjänstesektornkundenmedkring inisering mötet

utvecklingochrationaliseringarunderifrån påtryck avett
produkter.ocharbetsmetoder
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Tryckl4.5.2 kortade cykeltidergenom
ledEtt omvandlingstrycketi organisera produktivasåatt i

banor möjligt ställa krav kortade led- ochpåär attsom upp
cykeltiderö Tidigare har6 rationaliseringstrycket främstMed riktatscykeltid me-

den totala arbetarenas industrin. Ofta har detinompro bedö-mot svårtvarit attduktionstiden, från och helatjänstemannagruppernas den samlade organisatio-matill färdigstart pro- effektivitet. harDet ocksådukt. nyckeltal,svårtvarit sättanens att
produktivitet tjänstesektorn förochmäter i tjänsteman-som

Eftersom produktivitets- och kvalitetssträvande-nagrupperna.
underlättas och ligger tillprestationerna grundatt mätsna av

för belöningssystemet, försvårar avsaknaden operationali-av
serbara produktivitetsmått förarbetet produktivitet.77 What Dessagets me-

asured done, svårigheter medförthargets problem, takt medi tjänstemanna-atthar bl.a Percy Bar- och overheadkostnaderna också industrin oftastinom numeranevik, ABB, hävdat.
högre de direkta arbetarkostnaderna.är än
Produktiviteten kontoret kanpå ökas markant rela-genom

enkla beslutsregler för hurtivt hanterar pappersflödet ochman
uppgifter direkt. Genom ambitiösagör och kvantita-sättaatt

förmål hur cykeltiderna skalltiva kortas helai organisationen
flera effekteruppnås produktivitetenpositiva på

Det olika avdelningartvingar koordinera arbete bätt-0 sittatt
blirDet längre förmöjligt konstruktionsavdelningenintere.

till produktionsenheterna leverera konstruktioneratt tarsom
lång tid och svåraär sättaatt samman.

driverDet utvecklingenpå fler lär varandras0 sigmot att
arbetsuppgifter, lagarbetet fungerarså snabbare och bätt-att
re.

ODet kvantitativt produktivitetenmått påett i tjänste-ger
mannagrupperna.
Pressen korta tider driver fram vilka enheteratt mått påO nya

kan rationaliseras bort. skärDet overheadkostnader ochsom
lösgör kapital.
Kortade tider det, slutligen, möjligt snabbaregörO påatt svara
förändringar kundernas efterfrågan. kvalitet förHögreav
kunden det möjligtgör marginaler.att större

erfarenhetEn då riktasär, organisationerna kortaatt påin att
ledtiderna, kan mycket initiala resultat Dettanås.stora är
viktiga lärdomar för den offentligainte minst sektorn. Delar av
denna har lidit ha användbarainte resultat- ellerattav pro-
duktivitetsmått. flera fallI kan nyckeltal, baserade tidsan-på
vändning bli del sådana Handläggningstider,mått. vänteti-av
der och kötider exempel kvalitetsmått,påär är storsom av



367ochFöretagens organisationernas ansvar

indike-kan kortas,de tidernaför Ommedborgarna.betydelse
Delegatio-offentliga sektorn.denproduktivitetdet ökad irar

högreresultatverksamhetensoffentliga idenattnen menar
offentligan-deutifrån dylika mått;värderasdag börgrad iän

kräverväl de Dettahur uppnås.påverkasbörställdas löner av
förstås ochbetydelseochresultatmåttens accepterasart avatt

personalen8 redovisningFör en
för- nack-ochav

delar med olika re-
sultatmått ochi stat

Lönebildningkommun Stats- 14.6se
kontoret 199024

ellerAtt intemäta ochbelöningssystemetdelcentralLönesättningen är avenresultat.mäta tidigareframgått deSomför produktiviteten.därmed viktig av
belöningssystemetkapiteldetta måste integrerasiavsnitten

förLönebildningen måste sti-med arbetsorganisationen. att
förstauppgifter. skalldetklara Förproduktiviteten tvåmulera

sådanhållas nivålönekostnadsnivån på intetotaladen atten
kapacitetsutnytt-medutslagninginflation och isvängningar-

lönestrukturenskalldet andraföljden.blir Förjandet vara-
medocharbetastimuleras på såmänniskorsådan sättattatt

Delegationenhöjs.uppgifter produktivitetensådana att anser
arbetsmarknadensuppgift förbördet attparteratt vara en
uppfyller dessa krav.bådaefter lönebildningsträva somen

l4.6.l Lönenivån

medhaft påtagliga problemföljdunderhar årSverige aven
har kunnatFörhandlingssystemetlönebildningen. inte anpassa

och den lägreproduktivitetstillväxtentill den lägre interna-sig
80-talen. tidvisunder och Detinflationstakten 1970-tionella

markant högrehar bidragit tillalltför efterfrågetryckethöga en
omvärlden.lönestegringstakt iän

förroll denfår allt viktigarelönebildningenochPris- ennu
handlingsfrihe-penningpolitiskastabiliteten.ekonomiska Den

kraftigt ekonomiskadenreduceras integrationen.ten genom
funktion,fylla utjämnandeFinanspolitiken kan viss menen

bliromfattningsådan Sverigeskatteuttaget nått inär somen
efterfrågan med skat-inhemskapåverka denmöjligheterna att

ochskärps kravenställettämligen påtehöjningar I pris-små.
blirfungerande lönebildninglönebildningen. En än avgö-mer

produktivitet.för ochsysselsättningrande
balans mellanfungerande lönebildning krävervälEn parter-

Konfliktvapnen jämbör-förhandlingssystemet. måstei varana
förfogar mycket starkaredendiga, så inte överpartenatt ena

andra.stridsmedel denän
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Utvecklingen har dock förhandlingssyste-balansenvisat iatt
fungerar.alltid Näringslivets specialisering harintemet inne-

burit fåttnyckelgrupper allt tyngd vid konflikter.att större
offentligaDen arbetsgivarrollen har blivit otydlig och lockout-

trubbigt, synnerhet offentligaden sektorn.i Dettaär ivapnet
har inneburit balansen delar arbetsmarknaden,inomatt av
särskilt där arbetslöshetsriskerna låga, har förskjutits tillär
arbetstagarnas fördel. Samtidigt innebär internationaliseringen
med allt rörligt kapital försvagadallmänt ställningett mer en
för arbetstagarna.

förbättra inflytandetEtt balansen och reducera försätt att
nyckelgrupper förhindra samhällsfarligasmå konflikter.är att

Dagens med har svårtsystem partssammansatta attgrupper
fatta avgörande beslut. alternativEtt bör övervägas är attsom

nämnd för hela arbetsmarknaden, medinrättasen gemensam
ordförande.opartisk Delegationen olovli-är överensen attom

konflikter bör stävjas.ga
Vidare behöver offentligaden arbetsgivarfunktionen ut-

vecklas och renodlas. Vägledande för lönebildningen deni
offentliga sektorn lönebildningen den konkurrensutsattaär i
sektorn. harStaten möjlighetersmå arbetsgivare påver-att som
ka den allmänna lönestrukturen eller lönenivån. Försök deni
riktningen riskerar effekter den traditionellanegativa påatt
arbetsgivaruppgiften. Lönepolitiken den offentliga sektorni
bör huvudsak ha syftetill till fungerandeståndi välatt en
offentlig och produktion. De övergripandeservice ramarna

vägledas utvecklingenmåste den konkurrensutsatta sek-iav
fastställasoch centralt, med form utgifts-någontorn t.ex av

tydlig och stabil dag.ärpart iänramar, av en som mer

l4.6.2 En produktivitetsbefrämjande löne-
struktur
Förhandlingssystemet har önskad utsträckninginte lyckatsi
medverka till skapa lönestruktur stimulerat denatt en som
enskilde individens produktivitet effektivitet.och löne-För att

och arbetsorganisation skall bidra till ökad produktivi-system
de utformningmåste möjlighettet tillstorges en som ger
efter lokala förhållanden.anpassning Sannolikt kommer därför

lönerna framgent ökad utsträckningi lokalt ochatt sättas
innehålla prestationsinslag. Delegationen framförmer av ser

framtida lönesystem flerasig med inslag,ett sammantagnasom
befrämjar såväl produktivitet personlig utvecklingsom
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drivkrafter1 lönebildningen till utbild-viktigtDet är att ger
finnasutveckling arbetet. Samtidigt detoch måstening i

förförutsättningar öka kompetenslöntagarna påsinatt
för jobbetarbetsplatsen. Grunden relevant kompe-är att

tensutveckling bör belönas dag. ökadeDetiän ärmer
kunskaper och bör den individuel-större avgöraansvar som

formellalöneutvecklingen, den kompetensen ellerinte
arbetsuppgifterorganisationstillhörigheten. Ju svårare man

utför fler arbetsuppgifteroch kombination kaniju man
utföra, lönen bli.desto högre bör

finns förbelägg individuella eller gruppbaseradeDet att
prestationslöner bidrar till ökad produktivitet. Samtidigt
kan ensidig traditionella ackordpåsatsning stress,en ge

ocharbetsskador sjukskrivningar. kan kvalitetenDärutöver
produktionen påverkas arbetsorganisationenDärnegativt.i

kan gruppbaserade prestationslönermedgerså sättssom-
utifrån arbetslagets viktigtDetprestation utnyttjas. är-

fördet produktionsmått basen prestationslöneni äratt som
kvalitetsindikatorer.inkludera

3 dessa med säkerhet dominerande inslag lönesyste-Ovanpå i
kan läggas tredje, resultatberoende komponent.met en

harkomponent, mindre vikt deDenna övriga, vari-änsom
företagets finnsmed eller enhetens resultat. olikaDeterar

resultatlöner. problem rörande relationen mel-Tretyper av
olikalan anställda sektorer dock diskuteras dettamåstei i

förstasammanhang. hur de skall belönas arbe-Det rör som
verksamheter där resultatkomponent svårligennågonitar

urskiljas;låter det gäller statliga myndigheter. Detsig t.ex
andra hur skall undvika oundvikliga svängning-rör attman

förresultatkomponenten dem arbetar den kon-i iar som
sektorn infla-kurrensutsatta sprids blirpå sättett som

tionsdrivande. tredje problemet resultatkompo-Det är att
skall baseras monopolvinster. spelarpå Härintenenten

avregleringspolitiken avgörande roll.en

tredje punkten innebär lönernaDen till del blirvissatt
konjunkturberoende. fallethåll dettaPå redanmånga är nu.

finns målkonflikt,dockHär bör uppmärksammas.svåren som
Konjunkturberoende lönesättning innebär omvandlings-att

företagtrycket minskar, vilket kan hämma strukturom-på
Ävandling och produktivitetstillväxt. andra sidan innebär

försämradekonjunkturberoende löner ekonomiska tideratt
lönenslår sysselsättningen. kanpå Dettaän posi-snarare vara

för eftersomproduktivitetstillväxten, långa anställningsti-tivt
befrämjarder kompetensutveckling och långsiktigt lärande på

de arbetsmarknaderna.interna
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teoretiska underlag delegationen låtit härDe görasom ger
uppgifter. fallstudierDock resultatenmotstridiga pekar dei av

företag framvärldsledande delegationen låtit klart påtasom
effekten föran-den sistnämnda stark. dettaDetär äratt som

fördelegationen ställninglett konjunkturbero-visstatt ta ett
emellertidende inslag lönesättningen. denna punktPåi är

åsikterna delegationen delade. särskilda yttranden harTvåi
vilka bilagts betänkandet.lämnats, delega-Det attmenarena

tillräckligt långt och lönesättningen börgårtionen inte vara
långt konjunkturberoende; det andra delegatio-attmer menar

för långt och lönerna bör konjunktur-mindregår attnen vara
beroende.

Reallöneflexibiliteten har jämförtrelativt hög Sverigevarit i
med de viktigaste konkurrentländerna. viktigt dettaDet är att
försteg bibehålls. bör dessutom finna avtalDet att om

effektivarearbetstider leder till utnyttjandeettsom resur-av
driftstiderlängre och bättre till kundernasanpassningserna,

flexibilitetbehov. Produktionens krav och individernas be-på
valfrihet förekommerhov bör kombinera. Redan dagiattav

skiftkortare obekväm arbetstid. Obekväm arbetstidpå är
fördock olika olika människor. understryker viktenDet av mer

flexibla arbetstider.
drivkrafter till utbildning och utveckling arbetet,För iatt ge

finnsdet viktigt höja lönen under anställ-är att utrymme att
ningstiden. anställningstid, innebär medarbeta-Längre attsom

arbetsuppgifter,lär bör högremed lön.sig premierasren nya
föringångslönerna okvalificerad arbets-Detta sinigör tur att

kraft företagenbör ligga högt drivkrafterberövassåinte att att
nyanställa och utbilda personal.

vill understryka, det här lönesättningenVi iatt sagtssom om
för offentliggällerockså sektor. Med resultatmåttprincip av

den redovisat, med det slagvityp samt styrsystemovan nya av
rekommenderas kapitel, bör också lönesystemeni inästasom
offentliga produktivitetsbefrämjan-den sektorn kunna bli mer

de de utvecklas riktning inslag resultatlöner.i störremotom av
Sammanfattningsvis ställs lönebildningen inför allt hår-nu

dare krav. föravgörande sysselsättningen ochDen spelarär en
förviktig roll produktiviteten. därförParternas är stort.ansvar

tid Rehnberg-avtalet omfattar förDen kan utnyttjas attnu
formerutveckla för framtidakonstruktiva den lönebild-nya,

fungerande föroch skapa väl spelregler förhandlingar-ningen

na.
Misslyckanden med till stånd avtal de samhälls-inomatt

främstekonomiska kommer slå tillbaka påatt parter-ramarna
förlängningen finnssjälva. förI det då risk krav påattna

politiska starka.ingrepp sigväxer
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14.7 Organisationerna
arbets-svenskadenHistoriskt har påorganisationernasett

ökad produkti-inställning tillhaft starktmarknaden positiven
arbetsgivarna,gällerutveckling.och teknisk Detvitet som

introduktionenstödderationaliseringsrörelsens.kdengenom
svenskaockså dengällerTaylorsystem, MTM, Detmm.av

fackföreningar-frånskillnadtillfackföreningsrörelsen, som -
drivitStorbritannienländer, pådel andra såsomi enna -

finnsteknik.införandet Detochstrukturomvandlingen nyav
exempelfinns radliksom det påsidor,bådaundantag på en

strukturomvand-hurmeningsskiljaktigheterbetydande om
dock deperiodlängre måsteskall drivas. Settlingen över en
haarbetsmarknadensvenska på varitsägasorganisationerna

produktivitetsbefrämjande.
emellertidhotarskisserats mångautvecklingDen ovansom

fackför-såväl bland arbetsgivarestrukturer,etablerade isom
förtill hinderblistrukturer riskerarbund. Dessa att pro-nu

duktivitetstillväxten.
blifackliga kantraditionellaDelegationen gränserattmenar

till ochplattasarbetsorganisationenföråldrade takt medi att
uppgifterfleralltskall behärskaarbetslagetmedarbetarna i

befattningsbeskrivningargällandemellan dem. Nusamt rotera
följden deblirbli obsoleta.kommer Detsamma attatt av

allt viktigare.arbetsmarknaderna blirinterna
framför utveckling ochDelegationen sig mer meren somser

mellan arbetare och Gam-skiljelinjernasuddar tjänstemän.ut
förändringarönskvärdadock blockerastrukturer kan av

verkaoch därigenomoch relativlönerna,arbetsorganisationen
produktivitetshindrande.

utformadärför förverka organi-Parterna sinamåste att egna
utveckla produktiviteten. Detbidrar tilldesåsationer attatt

försvåraförundviks,bl.ainnebär integränstvister attatt av-
ochuppdelningen arbetareskaffandet den gamla tjänste-iav

för ochfinna likartade avtal arbetarekunnabörManmän.
förändringar avtal,skall skedessaOmtjänstemän. sam-genom

avtal och löne-manslagning organisationer, gemensammaav
fråga föreller på sätt är parterna.annatsystem en

attityderpåverka14.8 Hur
efter fortlöpan-produktivitet ständigt pågående,Strävan är en

genomförade verksamhet. räcker ellerDet inte att etten par
åtgärder eller och sedan problemenomorganisationer tro att
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förbättringardagligaanställdas konkreta,delöser Detsig. är
produktivi-detbasen ochmåste i internautgöra stommensom

otaligaproblem lösasvardagligatetsarbetet. måsteDe ärsom
medarbetar-de enskildakaraktär.olika Detoch måste varaav

defek-ochuppgift problemlokaliseraarbetslagensoch attnas
förbätt-möjligheter tillliksomsedan lösa dem,och attter se

ringar.
Ofta inställningenattitydförändringar.detta krävsFör viser

ifrån problemen.skjuterbord. ManDetta sigmittinteär
uppmärksam-problemskall ställetInställningen i attvara som

förbättringar baratillskall möjligheter inte9 symp-avexempel hur mas geEtt på -
problemetproblemlösning kan tillutan rotentomen av

felOmorganiseras Attityder detta möjligt kan aldrig lös-uppnås viagörsomToyotapåuppstår
eller från företagsledningarryckta kampanjer slogans, sigvarförfrågar vareman

åtgärdaroch uppfattning framgått,eller statsmakter. Delegationens är,orsa- somdärefter frågarken; det krävs modern arbetsorganisation, drivkrafterbättreattvarför denman lönesystem och hårt omvandlingstryck samtidigtfaktor orsakade genom nyasom -
frå-felet uppstod;

femupprepasgan
orsaker-och Ledningensl4.8.lgånger ansvarsöks alla leden.ina

skallDetta in- ochhar maktför de anställdalyckasvara Förutsättningen är attattden löpandebyggt i produktionen.förändringarimplementeramöjligheter iattproduktionen och
anställ-företagsledningarna debetyder också måsteDetharalla anställda attett ge

för det genomfö-att kompetens ochmöjligheter utveckladaansvar attatt ansvarblir gjort. medve-motvilligt,förbättringarsådana inte ettutan somra -
för höjd produktivitet.led i strategintet

heltföretagsledningen spelarDärmed också sagt att cen-en
förnyelsearbe-och drivatral roll. Ledningen påmåste initiera

kontrollenden dagligakommerlärandeI organisationtet. en
kommertill medarbetarna. Ledningenned,skjutas attatt

och mål.färdriktningen och leda med hjälp idéerstaka ut av
föroch konkretdockLedningen måste attta ett stort ansvar

förförnyelseprocessen medarbetarnas kompe-igångsätta samt
spridaanalysera ochFöretagsledningentensutveckling. måste

förväntade ochinformation kunskapsbehov uppmuntraom
grundutbildning.med dålig Devidareutbildning personerav

flera och samtidigt reduce-karriärvägar,erbjudamåste interna
befattningar och personalkategorier.antaletra

medarbetarnaliggerledningenDet påär ansvaret att enge
utföra flera arbetsupp-utbildning de kanhelhetssyn och så att

vilket sammanhanggifter. densjälvklartDet iär vetatt som
yrkesstolthet ochsker, kännerhans insats engagemang,som

ledningensbättre arbete.längden Deti ärgör ett upp-ansvar
får information blirsådan degift till alla anstälda attatt attse

arbete.delaktiga i organisationens



och 373Företagens organisationernas ansvar

Kunskapsspridningl4.8.2

fort önskvärt.arbetslivet har sågåttOmvandlingen inte somav
läggasskall ocksåTill dettaorsak.Bristande kunskap är en

motstånd.ochtrögheter
föränd-därstorföretag komplexa organisationer,Dagens är

stort.ofta Organisationenringsmotståndet i sig ärär° provokativFör en
innebärFörändringardiskussion storskalig.integrerad ochsammanflätad,trög-om

heter organi-i stora omfat-ofta innebärvilketmaktrelationer,förskjutningar attavPatriksationer, se inblandadeförmå allaföras förförhandlingartande måste attPåhittig-Engellau
förändringen.blockeradheten En Dettahierarkin äriintressenter att acceptera

studie innova-om oftaförändringarna sånödvändigamöjligt; dealltid ärintetionsklimatet Sve-i för berörda,ochprivilegier mångahotarde positionerstora attsekretariatetrige,
för företagen. Sannolikt kommerframtidsstudier chefer mellannivåpå iminstinte
1979. försvinna.stabsfunktioner Attmellanchefer ochmånga att

flera områden,samtidigtskeförändringar påmåste gör att
därförmotståndetochbliromställningarkraven på attstora -

blirockså stort.
iblandSverige. Menprojektmånga iNu pågår runt om

förnya arbetsorganisatio-metoderföretagen sina attvärnar om
självaföretagshemligheter.speciella Ioerhörtdesom vorenen

Därförlikartade.framgång ofta relativttillverket ärär vägarna
såvälerfarenheter,fler meddelarviktigtdet sinasigatt av

syftena med deframgångsrika.misslyckade Detta är ett avsom
generalisera.genomfört och här söktdelegationenfallstudier

ocharbetsmarknadensföretagsledningarna,Både parter
börkunskapsspridningen. Statenbidra tillkanstatsmakterna

snedvridaeftersom det kanföretag,enskildastöd tillundvika
till byggadock bidrakonkurrensförhållandena. kanStaten att

Olikaför utvecklingen.produktivitetsbefrämjande stat-ramar
och spridaskyndakanoch andra påliga initiativ processen

krävs.vadkunskap somomKompetensut-
vecklingsutred-

199002]Aningen SåvälsärskiltharArbetsmarknadens ettparter ar-ansvar.0arbetar med dessa från olikabör,de anställdasbetsgivarnas organisationersomfrågor. Delegationen
för påverkaföl- drivade kunnahar erfarit utgångspunkter, på opinionen.attatt

synpunkternajande riktningsgivandemedbör arbetacentralaDe parterna ramar;andraoch många- decentraliseras.genomförandetdet praktiska måstebe-kommer att- former vilka diskussio-institutionaliseradedetalj finnshandlas redanDet iimer O
utredningen.av och tekniskarbetsorganisatorisköverläggningarochner om

denexempelUtvecklingsrådet påutveckling kan ske. är ett
denbättre. Påborde kunnasidan. Det utnyttjasprivata

floranväldigaoffentliga problemet densidan organisa-är av
tioner.
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Arbetslivsfondens borde systematiskt kunna0 använ-resurser
fördas stimulera projekt kopplar förändradatt som samman

arbetsorganisation och förarbetet ökad produktivitet.
Kunskap goda exempel kan spridas alla deO nämn-om av ovan
da, statsmakterna. Centralt framställdaparterna samtav av
material och hjälpmedel för diskussion och utbildning bör
tillhandahållas.
AMU och andra utbildningsanstalter kan såväl0 närengageras,
det gäller sprida kunskap goda exempel detatt närom som
gäller höja kompetensen de företagen.enskildaatt inom Det-

blir särskilt viktigt takt med dei arbetsmarkna-ta internaatt
derna blir viktiga. Vi återkommer till det kapitel.i nästamer

olikaDe utbildningsanordnarnas verksamhet kan sannoliktO
samordnas bättre. Det räcker längre med omskolning;inte en
kompetenshöjning ocksåmåste ingå. De regionala högskolor-

kan, eventuellt tillsammans med fungeraAMU, ak-na som
kunskapsmäklare.tiva I synnerhet bör förinsatser göras att

intensifiera kunskapsspridning småföretag.till Utvecklings-
fonderna kan tillsammans med NUTEK viktig kanalvara en
för detta.
Staten bör koncentrera bättre.överväga0 sina Eninsatseratt

del stödet till vuxenutbildningen börstörre tillgåav perso-
nalutbildning.

offentligaDe utbildningsinstitutionerna bör aktivt förverka0
vidareutbildning med begränsad grundutbild-av personer
ning, distansundervisningorganisera tillsam-t.ex attgenom

företagen.medmans
finns fleraDet nätverk människor, intresserade0 ärav som av

kvalitets- och produktivitetsfrågor. Det gäller rationalise-
ringsföreningarna, underleverantörsföreningar, småföretags-
föreningar, börDe kunna och aktiveras.intresserasetc.
Kvalitetsarbetet kan högre0 status, t.ex störreges genom upp-
märksamhet och propaganda kring den nyinrättade kvalitets-
utmärkelsen. börPriset attraktivt och prestigefyllt.göras

bakgrundMot vad bör utbildningen0 sagts,av som ovan av
företagsledare Den kan säkert moderniseras.över. Fallstu-ses
dier och teoretiska studier modern arbetsorganisation ochav

tydlig inriktning produktionpå bör kunna framtidamer ge
resultat.

Sammantaget borde det möjligt för statsmakter, företagvara
fackföreningaroch tillsammans produktivitetsarbetetgöraatt

de enskildapå arbetsplatserna till nationell prio-en gemensam,
ritet.



StatsmakternasKAPITEL

uppgift
förstatsmakterna bör bedrivaden politik attbehandlarDetta kapitel

iiförhållandeStatens roll diskuterasproduktivitetstillväxten.stimulera
politikområdenmedborgarna. En radoch de enskildatill företagen

humankapitalbild-gås för stimuleraVad kan göraigenom attstaten
Strategin för stabili-teknisk utveckling.realkapitalbildning ochning,

möjlighe-Särskilt intressediskuteras. ägnas statensseringspolitiken
påverka ekonomin. Avslut-drivkrafter och omvandlingstryck iter att

föreslagnarangordningen deden inbördesningsvis diskuteras av
långsik-åtgärderna. iSyftet kapitlet är huvuddragenmed att enange

produktivitetstillväxt.för ökadtig politik

Vad kan göra15.1 staten

efterkrigstiden bland politi-råddedelUnder mångastor aven
optimistiskandra länder,och ekonomer, Sverigeker ii ensom

såväl stabilise-med ekonomisk politikmöjligheternapå attsyn
framstimulerakonjunktursvängningarekonomins som enra

förstnämnda innefattadeekonomisk tillväxt.snabbare Det en
finans-utnyttjande både ochstabiliseringspolitik medaktiv av

riktade stödåtgärdersistnämnda innebarpenningpolitik. Det
forskning,för olika investeringarnasatt styraansatsertyper av

fonder reglerhjälp och särskildamedvolym och inriktning av
bygg- och planlag-för aktivt användandeavskrivningar, ett av

tillväxtbranscher.stiftning periodvis påsatsningarävensamt

En översikt över
förutsättningar för ekonomiskutvecklingen 15. l Nyaav

stabilise-påsynen politikringspolitiken iges
ekonomiska rådets

och 80-talen har inneburit den-Utvecklingen under 1970-Infla-årsbok 1989 att
arbetslöshettion, påtagligt dämpats, både och andraSverigei ioptimismnaoch stabiliseringspo- den kortsiktiga stabiliseringspoliti-länder. gäller såvälDet merlitik Norstedts,

tillväxtpolitikenden långsiktigaken1990. som
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internationellaDen har gradvis under helaintegrationen
efterkrigstiden det allt de olikasvåraregjort att styra staternas
ekonomier med politiska den nationellainstrument på nivån.

snabba utvecklingen finansiellaDen de marknaderna underav
1980-talet förstärkthar dessa tendenser. Avvecklingen valu-av
taregleringarna innebär penningpolitiken förlo-praktikeniatt

självständighet. Försök ekonomi densin irat att öppenen som
föra frånsvenska omvärlden avvikande realräntepolitiken ger

upphov till kapitalflöden, ofta motverkar intentionernasom
med politiken.

Alla dessa tendenser kommer förstärkas ytterligare underatt
1990-talet, ljuset den europeiskai Dennaintegrationen.av
innebär också lönebildningen kommer spelaatt ännuatt en

strategisk roll tidigare. fast,växelkursenNär kanän inteärmer
för snabb lönekostnadsstegring korrigeras med valutapoliti-en

ken. Lönekostnaderna kommer slå hårdare sysselsätt-påatt
och kapacitetsutnyttjande.ning

Analysen del detta betänkandeIII tyder ocksåi på attav
flera förtraditionella medel långsiktig tillväxtpolitik såsom-

för föra till utvalda branscher endastattprogram resurser -
effekthar marginell produktivitetens utveckling. Effektenpå

kan bli det specialiserings-negativ, gårt.o.m emotom man
de underliggande, komparativa fördelarna.mönster som ges av

Mycket förtalar däremot utformningen de långsiktigaatt av
för den ekonomiska politiken konkurrens-,i stortramarna -

utbildnings-, arbetsmarknads-, skatte- och valutapolitiken -
har betydelse. föravgörandeDet produktivitetens utveck-stor
ling det allmänna ekonomiska klimatet drivkraf-ochsynes vara

för produktiv verksamhet. innebärDet den ekono-terna att
miska politiken för stabiliseringspoliti-även utrymmetom-
ken krympt fortfarande viktig för utvecklingen produk-är av-

Internationaliseringen ekonomintiviteten. innebär inte attav
betydelsen ekonomisk-politisk försvin-nationenav som arena

Fortfarande närmiljön tillgången högkvalita-påavgörner. -
produktionsresurser, konsumenternastiva sofistika-grad av
nätverket kontakter, spelregler, lagar,tion, skatter, etcav -

utvecklingen för företag, såvälmånga industrininom inomsom
tjänstesektorn.

l5.l.2 ekonomiskaDen politikens uppgift
Även det de företagenenskildainom produktivite-ärom som

skapas, påverkar således statsmakternas företagensbeslutten
och beslutsramaromgivning får effekterpå försättett som
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realkapitalbildning.såväl humankapitalbildning Därmedsom
möjlighe-också det nationella ekonomiska klimatetpåverkar

fram-för verksamheterkonkurrensutsattamånga attterna
internationali-gångsrikt konkurrera världsmarknaden. Ipå en

förblir därigenom också det allmänna klimatserad ekonomi
företagande, och produktivitet råderkreativitet isom en na-

för locka tillavgörande landets möjligheter sigtion att ut-
ländskt kapital och liksom behålla detinvesteringar att-
inhemska.

frågamedel kommerekonomisk-politiskaDe i ärsom nu
under den tidigarede användesdock delvis andra än som

uppgift skapaStatsmakternas blirindustripolitikens epok. att
för-för verksamhetförutsättningar produktivgoda attgenom

drivkrafterna för sparandeproduktivt arbete och påbättra
innebäralla områden.ekonomins Detta

försörjningenbidra till med högkvalitativa produktions-att-
faktorer

för för forskningengod utbildning och delaratt ansvara av-
föra sådan ekonomisk politik kapitalkostnadernaatt atten-

kan hållas nere
för infrastrukturende centrala delarnaståatt av-

förgoda arbete och kapitalbildningmotivatt ge-
fungerar förtill marknaderna och underlätta deatt attse-

olika där produktiviteten högst.insatserna insättas äratt

uppgiftenallmänna ordalag blir löpande graderaI att upp
produktionsfaktorernas efterkvalitet och byggasträva att upp

fördelarnade komparativa riktning specialisering påi mot en
produktion med hjälp real- och humankapitalavanceratav -

låta marknaderna sköta allokeringen depåattmen av resurser
branscherna.olika

Uppläggningen kapitletav

följandedet redovisas de olika åtgärder delegationenl som
rekommenderar. behandlasInledningsvis stabiliseringspoliti-

Därefter följandeken. behandlas områden, enligt analysensom
fördel vikt den långsiktiga tillväxtenIIIi är av

föriHumankapitalbildningen. Vad kan ökagörastaten att
arbetskraftens drivkrafterkompetens, ochmotivation att ar-

produktivtbeta
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Realkapitalbildningen. Vad kan för stimulera0 görastaten att
till ökad kapitalintensitet, modernisering kapitalstockenav

effektivtoch kapitalutnyttjandemer
tekniska utvecklingen.Den Vad kan för stimu-0 görastaten att

förnyelselera teknisk
Omvandlingstryck och allokeringseffektivitet. kanVad0 staten

för hålla företagentrycket offentligaoch denpågöra att uppe
försektorn, och skall där deinatt sättas är mestresurserna

produktiva

Delegationen vill understryka, det här läggerviatt program
fram, för produktivitet. syfteDessär ett inteär attprogram

heltäckande ekonomiskt för-delEn våraettvara program. av
bieffekterslag kan ha andra områden,på härvi inte tagitsom

hänsyn finnstill. självfalletDet också rad viktiga ekono-en
misk-politiska åtgärder, kan från andramotiveras utgångs-som
punkter produktivitetsmässiga och återfinns härän intesom
nedan.

Att åtgärd rekommenderas detta kapitel betyder därförien
frånden alla synpunkter skulle deninte bästa. Ocksåatt vara

andra aspekter, här kunnat beakta,vi inte måste in.vägassom
Att åtgärder saknas bland förslag, betyder därförvissa våra inte
nödvändigtvis delegationen dem dåliga eller ickeatt ser som
önskvärda. Slutligen vill påpeka delegationenvi sinatt sett som

uppgift färdriktning; detaljerade förslagprimära att ange om
regeländringar, exakta skattesatser, tidtabeller, har vim.m av-

från.stått

Stabiliseringspolitiken15.2

Analysen del hävdade stabiliseringspolitikensIII utform-i att
haft avgörande betydelse för produktivitetsut-ning imönstret

vecklingen. devalveringspolitik fördesDen undersom senare
delen 1970-talet och början 1980-talet har, kombinationiav av

alltförmed politik minskat omvandlings-expansiv i övrigt,en
trycket och dämpat takten strukturomvandlingen. Osäkerhe-i

har ökat och den långsiktiga takten kapitalbildningen harten i
dämpats. Under 1970-talet och början 80-talet hade ocksåav
industripolitiska subventioner till förlustföretag dämpandeen
effekt strukturomvandlingen.på

lära erfarenheter.Vi dessamåste långsiktig tillväxt-Iav en
bör statsmakterna det heter,strategi ackommode-inte, som

företagens lönsamhetsproblem,ra skatter, subven-sig viavare
eller växelkurspolitik. Akutmottagningentioner hållasmåste
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för företagstängd. skall möjligt kompenseraDet inte attvara
för höga kostnader eller dålig kvalitet med subventioner. Väx-

fast. företagenelkursen skall Devalveringar ökad lön-vara ger
samhet dessa produktiva Denågragjort insatser.utan att egna

reallönerna drivkrafternasänker och dämpar substitueraatt
arbetskraft Därför fastamed kapital. stödjer delegationen den

efter framtidaväxelkurspolitiken och medlemskap isträvan en
europeisk union.monetär

fast förutsätter finanspolitik, förväxelkursEn stram atten
inflationen, förtroendet förhålla tillbaka stärka kronan och

förutsättningar fördärigenom skapa låg Dettaräntenivå.en
innebär önskvärda skattesänkningar och påsatsningar in-att
frastruktur finansieras fullt detmåste Vi inteut. tror att

för föreslårproduktivitet här försvagadeskulleviprogram ge
statsfinanser. Infrastruktursatsningarna tidsbegränsade ochär
kommer delvis ökad produktivitet, mins-att motsvaras samtav

för transfereringar.kade kostnader
Lönebildningen kommer införställas avgörandeatt utma-

samband med den ekonomiska föregå-Iningar i integrationen.
ende kapitel redovisades delegationens hur lönebild-påsyn

förändras.bör vill detta sammanhang baraVi påminnaningen i
uppgift offentligastärka den arbetsgivaren,statens attom

förändra förmedverka till dagens bedömningatt system av
samhällsfarliga konflikter konflikter.olovligastävjasamt

kapitaletmänskliga15.3 Det
för förslagUtgångspunkten rörande humankapitaletvåra är

framgickanalys gjordes del betänkandet.den III Därisom av
det svenska utbildningssystemet har kvalitetsbrister,vissaatt

jämförtproduktiviteten. utbildaspåverkar Förnegativtsom
frånvaromed andra länder. Analysen pekade vidare högpå att

och personalomsättning hämmat produktivitetstillväxten.stor
bör såledesHär insatser göras.

Utbildningl5.3.l

omfångetSåväl kvaliteten utbildningssystemeti ärsomav av
för arbetskraftensvikt öka kompetens, vad gällerstor att t.ex

förmågan kompliceradehantera maskiner och tek-att annan
främmandenisk behärska språk och lösautrustning, nya upp-

gifter. gäller alla och stadier utbildningssyste-Detta nivåer av
för faktiskaviktiga produktivitet dock den kompe-Det ärmet.
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formella kompetensenarbetsplatsen; denpå inteärtensen
tillsammans med den tekniskaalltid viktig. Dettaså gör, ut-

arbetsspecifiktillväxten kompetens,vecklingen och att per-av
viktiga.sonalutbildning och on-the-job-training är

starka och sidor,grundskola har bådesvenskaDagens svaga
alla barndeninternationellt styrkaDess ärsett. att enger

förhindrarförhållandevis utbildning ochgod att stor gruppen
eftersomför produktiviteten,braelever slås Detta ärut. en

utslag-underlättar rörlighet och minskarspridd kompetens
sociala kostnader.med dessning, stora

kostnadslägekännetecknas högtsvenska skolanDen ettav
jämfört andra länder. Kvaliteten däremotmed är genom-mer

använda deborde kunnasnittlig. Det gå storaatt somresurser
Reformereffektivt. lärarutbildningentilldelatsskolan avmer

ochlärarnas kompetens har brister.angelägna, då Styr-är
fungerar dåligt.utvärderingsmekanismerna

ochspråkutgångspunkt goda baskunskaperVår iär att
uppgift läraSkolans viktigastematematik nödvändiga. ärär att

skalloch räkna.alla läsa, skriva Deeleverna nivåerpå att
uppgiftendubblaskolan skall klara denarbetakunna i grupp;

fostra och stimulera till själv-till disciplin arbetetbåde iatt
och problemlösande. Med tanke deständigt tänkande på stora

förfogar dettaskolan bör målet uppnåöver attvararesurser
effektivitet, real ökningökad dvs någonutan resur-avgenom

serna.

Grundskola och gymnasium
Fle-Tydliga kunskapskrav känneteckna undervisningen.måste

för godaåtgärder behövs. stimulanser eleverna tillEn ärra
varförbetygen spelar roll,här börViinsatser. tror att en man

avspeglartidigare dag eleverna betygiöverväga änatt ge som
kunskaper. också nödvändigt ochderas Det iär att noggrannt

jämförelseinternationell utvärdera skolans pedagogik.en
därförlärarnas kompetens höjas; börDessutom måste iman

förlärarutbildningen dra ned kunskapskraven lärare grund-i
skolan.

effektiviseras.Skolan Kostnadsutvecklingen harmåste varit
oacceptabelt förklarassnabb. kan delvis skolanDen tagitattav

uppgifter,viktiga sociala undervisa invandrarbarnpå sig tex att
ifrågasätterhemspråk. dagens skola har denMeni vi rättaom
resursfördelningbalansen vad gäller mellan skolans kunskaps-

förmedlande uppgift uppgifter.och olika sociala Hemspråks-
undervisningens ställning bör denna bakgrund utvärderas.mot
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skolansdet administrationDessutom otvetydigt så påär att
fortsatteffektiviseras.håll kan decentraliseringEnmånga av

och kostnadsansvar till kommuner och skolorstyrning är rätt
väg.

delönskvärt möjligt årskursDet så varjeär storatt som aven
Undervisningstiden pågår igenom gymnasietsgymnasiet. teo-

minskas. Samtliga medborgare kommerretiska linjer bör inte
förbättradeha behov matematik- och språkkunskaper.att av

förGymnasieskolan bör ha breda linjer eleverna ökadatt ge
valfrihet arbetslivet.de yrkesinriktade linjernaDegår inär ut

med praktiskt arbete lika arbets-måste påintegreras utemer
förbör ocksåplatser. Medvetna satsningar utexami-göras att

fler gymnasieingenjörer.nera
förStyrsystemet skolan bör läggas politiska detalj-Denom.

förhar långt. tydlig åtskillnad börEngåttstyrningen göras
uppgifter förmellan roller och politiker sidan och skolanså ena

personal den andra. Skolpolitikerna skallå sig ivare-
riksdagen eller kommunen lägga detaljer. skallDesig i sätta-
mål och utvärdera, den övergripande prioriteringengörasamt

Uppläggningen det konkreta arbetet skolan,iav resurser. av
undervisningen, personalpolitiken och lokalutnyttjandet skall
bestämmas de enskilda rektorsområdena.i

Kommunaliseringen skolan har denna synvinkel varitav ur
håll. Delegationen decentraliseringenåt rättett steg attmenar

Skolans ledningbör vidare. bör utvidgade möjlighetergå att
profilera verksamheten.och Föräldrar och barn bör istyra

fåhögre utsträckning dag välja skolor själva. Eniän större
mellan skolorna bör godtagbar, länge skolornasåvariation vara

uppfyller kvalitetskraven.
sistnämnda viktigt. Undervisning harDet positivaär stora,

effekter och humanistiska värden. spridd,En jämntexterna
högkvalitativ detgrundutbildning kanske viktigaste instru-är

Ökadför och konkurrensutjämning rättvisa. inommentet
därförskolväsendet oundgängligen kompletteras medmåste

strikta krav högt ställd minimikvalitet. Kvalitetskontrol-på en
len bör främsta uppgift. uppgiftenskolverkets blirDen änvara
viktigare decentraliseras.styrningennärnu

Skolan och yrkeslivet
praktiska linjerna kommerDe blipå gymnasiet treåriga.attnu

bra, synnerhet bakgrundDet kraven ökadi påär mot av
kompetens och arbetsorganisation.ny

bör efter deMan praktiska linjernasträva att ge en egen
profil med hög Samtidigt bör efter kopp-status. sträva attman
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företag andra lokalt viktigatill olika ochdem närmare ar-
samarbetayrkesinriktade linjernabetsplatser. De måste nära

linjernas inriktninglokala näringslivet, bådemed det genom
regelbundenutformning och praktikplatseroch påattgenom

krävstill skolutbildningen.kopplas Detbasis anpassningen
långsiktiga behov samtidigtfrån skolan till näringslivets som

för eleverna skall tillgång tillställanäringslivet måste attupp
utbildningsplatser. yrkesinriktad utbildningnödvändiga En

meningsfulla yrkespraktik särskiltinslagmed rejäla och ärav
bör också underlättaför del de skoltrötta elever.bra Manen av

sabbatsterminför vill sabbatsår ellerden så att ta ett ensom
yrkesverksamhet.med

fråndet nödvändigtDelegationen övergångenatt gym-anser
delsunderlättas. kan skenasieskolan till yrkeslivet Det genom

utformaroffentliga speciellaföretag och arbetsplatserolikaatt
praktik, delsvarvad ochintroduktionsperioder med teori

för ungdomar sänks. kankostnaderna anställa Viatt attgenom
från lärlingssystemet,inslag det tyskalåna viäven tror attom

utifrån förhållanden.utformasmodell svenskasvensk måsteen
eftersom arbetsmarknaderna blir viktigare,Allt de interna

enskildautbildning allt sammanvävda deblir arbete och imer
därförföretagen. vuxenutbildning börArbetsmarknads- och

företagen utbildningvidareutbildninghandla i än un-ommer
förändrad arbetsorganisa-perioder då byter arbete.der Enman

snabb teknisk utveckling och inriktning påtion, mötaattmer
införställer personalutbildningen krav,kundernas krav stora

offentlig kommeroch sektor.både Stora insatseri privat att
ochvad gäller bred teoretisk vidareutbildningkrävas, både mer

företag förvaltning-specifik kunskapsuppbyggnad, olika ochi
personalutbildningen också till demviktigtDet är att gesar.

formella utbildningsnivån. likaså viktigtmed den lägsta Det är
möjligt knyts till arbetetutbildningsinsatserna så näraatt som

ledighet eller dold konsumtion.och blirinte
finns ordinarie utbild-dag rad utbildningsgivare detI en

företagenningsväsendet, konsulter, själva,AMU, Dessut-osv.
studieförbundfinns statsstöd.uppbär krävsDet enom som

fältet, information förmed bättre till kunderna,översyn över
jämförbarhet och konkurrens. bör dra ned sub-öka Statenatt

betraktatill sådan vuxenutbildningventionerna är attsom som
bör ordning, därdold konsumtion. Man överväga statensen

stöd till vuxenutbildningen koncentreras till personalutbild-
Även studieförbundendag. ochKomvuxning iänmer -

liksom tidigare och delvis högskolorna bör bliAMU även -
uppdragsfinansierade. lätta-helt eller delvis Vidare bör det bli

för lärare vandra mellan olika utbildningsanordnare.attre
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utbildningHögre
fler platserHögskolan byggas behövs. Lokalise-Långtmåste ut.

och utbyggnadstakt bör dock arbetsmark-ring inte avgöras av
nadsskäl eller regionalpolitiska hänsyn.

den högre utbildningen högreDimensioneringen bör iav
grad antalet sökande, uppifrån.spikas Storänstyras av snarare
vikt tilldelas olikaockså dokumenterademåste institutioners
förmåga driva högkvalitativ utbildning resulterande avlag-iatt
da högskolan förskapasInom måsteexamina. motiv att satsa

god kvalitet utbildningen. detDär platsbristpå uppståri -
det oundvikligen bli del håll bör lämplig-måste på -som en

hetsprov Studiefinansieringssystemetspela roll. börstörre vara
förmånligt och kopplat till elevernas studieresultat.näravara

fullföljastuderandes förstärkas.utbildningen börDe motiv att
forskarutbildningen.gäller särskiltDet börEn översyn göras av

studiefinansieringssystemet för doktorander liksom tjänstesys-
för färdiga syftedoktorer, förstärka drivkrafternaitemet att

fortsättadisputera forskningoch och undervisning.att
fortsatt förbör skeEn ökasatsning examinationenatt av

civilingenjörer och företagoch bör tillsam-Statnaturvetare.
förarbeta höja deras modernisera undervis-att status,mans

förbättra finansieringenoch och utbildning-ning utrustning av
Framför allt tycks den allmänna produktionstekniskaen.

förstärkas.grundkompetensen behöva
Delegationen för alltfördock detoptimism närstorvarnar

gäller möjligheterna utlokalisera högre utbildning. Sverigeatt
relativt litet land. bevara och utvecklaFör spetskom-är ett att

forskning krävs tillräckligti institutionernapetens att är stora;
krävs kritisk forskare.det massa Det innebär, atten av

forskningenutglesning till högskolor bör undvi-många småav
kas. ytterligare spridning för forskarutbild-En av resurserna

till regionala högskolor kan bidra till ytterligarening vissa att
försämra forskarutbildningproduktiviteten forskning.ochi

forskningsanslagUtbildning krav kan bedrivas mind-på iutan
forskningenheter. forskarutbildninggäller ochDettare som

uppfyllaskall internationella kvalitetskrav. uppfattningDenna
framförs emfasockså med de internationella utvärdering-istor

forskningsrådolika forskning.svensk Delegatio-görar som av
därför frånvill avråda ytterligare redanuttunningnen en av

fördelade forskning forskarutbildning.till ochtunt resurser
skall för forskningDe ochuniversitetenstora centrumvara

spetsundervisning, med några påinstitutioner i varje ämne
internationell lönermed de och förkrävsnivå, attresurser som
de skall kunna bli internationellt konkurrenskraftiga. De
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högskolorna bör specialisera undervisning,mindre påsig gärna
har till det lokala näringslivet. Idettalinjer anknytningpå som

roll.avseende kan de regionala högskolorna spela positiven
differentieringsäkerställa denna ochFör attatt resurserna

läggastill områden, dagens De-måstegår rätt styrsystem om.
uppifrån, förtaljstyrningen högskolan bör minska. dagIäven

fattar beslut exakt hur nybörjarplatserriksdagen mångaom
dåligutbildningar skall olikaolika Dettapå ärorter. en

drivkraft för kvalitet. bör knutna till hurPengarna inte vara
till hur väl utbildningenbörjar, uppnårmånga sinautansom

mål.
och avregleringsprocessdecentraliserings- pågårDen som nu

försjälvständighetökadriktning måsteuniversiteteni mot
konkurrenstryckåtföljas målstyrning och starkt ökatett omav

försämras. Eftersom mobiliteteni deneffektiviteten skallinte
formerna förberoendeakademiska världen låg, bl.a påär re-

traditionella konkur-kan detill högrekrytering tjänster, inte
Därförförväntas fungera krävs andraväl.rensmekanismerna

form internationella utvärderingarkonkurrensinslag, it.ex av
resultatmått [såsompublicering olikaoch löpande typer avav

färdiga och publicerade artiklar.antal doktorer Institutioner
med produktivi-fakulteter bedriver verksamheter lågoch som

bör minskade anslag.dessa avseendenitetet
strukturtillhör de verksamheter på-Universiteten inrevars

harlite krav rationalisering.verkats mycket Detpåyttreav
existerandeområden medanlätt expandera påvarit att nya

effekti-åstadkomma ökadverksamheter Förinte omprövas. att
ochstrukturomvandling medkrävs omprövningvitet intern

internationel-uppfyllerverksamheternedläggning inteav som
Ökade till harkvalitetskrav. universiteten ten-enresurser

omfattningenfördelas proportionellt dedens på existe-motatt
effektiviteten. Dele-rande verksamheterna. Detta integynnar

ifrågasätter därför hela besluts- och lednings-integationen om
universitetsväsendetstrukturen Detmåsteinom över. ärses
utpräglat kollegial beslutsstruktur medtveksamt svagom en

effektivt förvalta frihetbeslutsförmåga förmår ökad i ut-att
tilldeladenyttjandet av resurser.

skolaFramtidens

för lösningarskapardecentraliseringEn utrymme somnya
detsamhälle.förändrat Viskolan till ärtror attett nuanpassar

funderaoch djärvtuppgiften aktivtdags gripa sig attatt meran
ochsocialaför dentalarskola. Mycketframtidens attöver
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dagens skolasnabbt,tekniska utvecklingen sågår snartattnu
därför redan börjabörobsolet. politisktblir De ansvariga nu

skolaför heltplanera2För genomgång annanenen
spännande förnågra Sverigeproduktivitetsuppsvingetbetydande del iEnav avförslag, Andrénse för tidenföljd densannoliktsekel sedanett enen avvarm.fl Utbildning

skalloch ambitiös skola. Förmodern uppsvingnyttatt ettför bila-2000-talet,
långtidsut-till22 ledning-kanskeSverigeske måstekunna generation,ga i tanästa

redningen 1990. bak-dennautformning Motvad gäller skolans gång.än enen
framti-debatt denoch vidsynttill bredgrund vi omuppmanar

skolan.da

arbetsmark-Arbetsmarknaden ochl5.3.2

nadspolitiken
funktionssätt påverkar produktiviteten. JuArbetsmarknadens

effektiv matchning,arbeten ochrörlighet mellanbättre ju mer
lägre blir ocksåproduktivitetstillväxt och destodesto högre -

förenlig inflation.med låg Sverigearbetslöshetsnivåden ärsom
effektiv arbetsmarknad ochinternationellt myckethar setten

drag kan ocharbetsmarknadspolitik.fungerande Dettavälen
produktiviteten.syfteförstärkas ökaytterligarebör i att

finns behovvidareutvecklas.Arbetsförmedlingarna kan Det
föroffentlig arbetsförmedling allaheltäckande grupperenav

behovetdetta kapitel diskuterasarbetsmarknaden. Senarepå i
offentlig syfteverksamhet höjaökad konkurrens iinom attav

gällerproduktivitetstillväxten. principiellaDetta ävensynsätt
för-eftersträva specialiseradebörarbetsförmedlingen. Man

effektivisera arbetsmark-delarskulle kunnamedlingar avsom
monopol bör brytasytterligare.naden Dagens upp.

fortsättningen förändras denverksamhet börAMUs iiäven
förlängningen kan delar AMUsdag sker.riktning Ii avsom

produktivitets-utvecklas till slagsregionala organisation ett
arbetslivsfonden och harAMUDelegationen,centra. gemen-

för undersöka möjligheter-pilotprojektgångi attettsattsamt
mellan arbetsplat-goda exempelkunskapspridaatt omna

verksamhetför sådan reguljärFörutsättningarna en merserna.
utvärderas.bör

rörligheten ökasarbetsmarknaden kandenPå viaexterna
viktigasteflyttbidrag. tycks emellertid denoch Här intestart-

marknadenuppgiften Rörligheten denligga. på externa synes
arbetsmarknadernamed derelativt god. takt attI internavara

högrearbetsmarknadspolitikensbörblir viktigare, iinstrument
fungera. innebär bl.ahjälpa dessa Dettagrad riktas påin attatt

arbetsmarknadsutbildningenflytta del iin störreatt en av
företagen.

13 11-1129
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Arbetsmiljöl5.3.3 och arbetsorganisation
modernEn arbetsorganisation de viktigaste förutsätt-är en av

för snabb produktivitetstillväxt. det föregåendeningarna I ka-
pitlet beskrevs den fallmångaorganisation ityp visatav som

goda resultat. framförDetta allt de enskilda företagenssig ärge
uppgift. statsmakterna kan dock driva och understödjapå
utvecklingen. Likaså kan lagstiftningregler, ochstaten genom
ekonomiska påverka frånvaro.arbetsmiljö ochincitament

Statsmakterna kan således bidra till sprida kunskaperatt om
modernisering arbetsorganisationen stimuleraattav genom

förändringden AMU berörts. Arbetslivsfondensav som ovan
medel kan ökad utsträckning föranvändasi insatser som ger
mätbara produktivitetseffekter. fondenochAMU bör kunna
samarbeta och andra existerande syftenätverkutnyttja i att
sprida kunskap goda exempel förnyelseoch arbetsorga-om av
nisationen3 vidareSe deti av-

slutande avsnittet i Arbetsproduktiviteten påverkas frånvaron. Denna istyrsavkapitel 14. arbetsmiljö, arbetsmarknadsläge,sin regelsystem ochtur av
arbetskraftens sammansättning.

Arbetsmiljö
företagen ökas.Trycket förbättrapå arbetsmiljön kan Före-att

bör ha betalningsansvar för del den utslagningtagen en av som
dålig arbetsmiljö skapar. Förbättrade för bättreincitament ar-
betsmiljö och frånvarominskad skapas arbetsgivar-genom en

sjukförsäkringen.period föreslagnaDen arbetsgivarperiodeni
bör utvärderas utifrån dess effekter produktivitet ochpå sam-
hällsekonomisk effektivitet. Arbetsförmedlingarna bör dege
arbetssökande bättre information arbetsmiljöproblem,om ar-
betsskador de olika företagen.imm

Arbetsmiljön och dess betydelse för arbetsskador och hälsa
bestäms konkret vid den enskilda arbetsplatsen. därDet är
produktionen sker, och det där belastningsskadornaär uppstår.
En utvidgning utbildningen arbetsplatsutformning ochiav

och krav den förergonomi, på arbetsplatser-att som ansvarar
utformning har kompetens bör sikt kunnai påergonomi,nas

Ävenminska arbetsskadorna. för detta bör AMU och arbets-
livsfondens kunna användas.resurser
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Frånvaron

flerför-frånvaron. OmminskatordearbetstiderFlexiblare
arbetstiderihoppusslafår chanssörjarfamiljer sinaatten

vilketarbetsplats och hem,friktionen mellanminskarbättre,
viktigtDetökaroch motivationen. är attnärvarongynnar

dennaanvändandearbetstidslagstiftningen och parternas av
utveckling.för sådanutrymme enger

för den längrebestämningsfaktorernade viktigareEn av
beho-understrykerarbetsmiljöfaktorer.sjukfrånvaron Detär

för ned sjuk-arbetsplatserenskildaåtgärder på attutevet av
uppfattningdet delegationensfrånvaron. Dessutom attär re-

omfattning.sjukfrånvaronstillutformning bidrargelsystemets
sjukförsäkringen under 1991förändring skett in-Den som av

effektermedminskar, påfrånvaronnebär positivaatt pro-nu
utanförfortsätta. liggerReformeringen bör Detduktiviteten.

regel-vilkaexaktkompetensdelegationens avgöra typeratt av
börDockbör vidtas. principändringar vi atttror somensom

för arbetsgivaresjälvrisk såvälbygga inprövas, är att mer av
arbetstagare.som

reformeringen börfortsattadenviktigtEtt i attsteg vara
sjukförsäkring.arbetsskadeförsäkring och Kriterier-samordna

kostsamt,börför arbetsskada Dagens äröver. systemsesna
medförhandläggningstider.medför långa Detochbyråkratiskt

Arbetsska-från arbetslivet.slåshelt onödanmänniskor i utatt
stigande underskott.snabbt Denutvecklasdefonden motnu

brytas.utvecklingen måste
Också härmissbrukRegelverket bör så stävjas.över, attses

börbedömning,allmänna ivår överväga att syste-attär man
utformasskallhur dessasjälvrisker;bygga ärin mer avmen

bättreAvgifterna bör ocksåsak. stådelegationens idock inte
avtalsförsäk-skadeutfallet. börtill Parternarelation överse

produktivitetsvinsterDärmed kanriktning.iringarna samma
samhälle.företagför såväluppnås som

utredningarbetsrätten.område gäller EnviktigtEtt annat
lagstiftningenarbetsrättsligadenförhar tillsatts överatt se

meddenviktigt199176.Dir. Det görsöversynenattär
produktivitetsaspekter.beaktande av

Realkapitalet15.4

nedgångenbetänkandet visadedelAnalysen IIIi att avav
västvärl-helabaraproduktivitetstillväxten Sverige iiinte utan

realka-ökningstaktmed långsammareden hänger iensamman
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pitalbildningen. Kapitalintensiteten svensk industri hari stigit
långsammare under och 80-talen tidigare.1970- Dettaän är en
betydelsefull faktor bakom nedgången arbetsproduktivite-av

tillväxt.tens
förResultaten kapitel 10 antyder politik produktivi-i att en

femdetta avseende bör innehålla huvudingredienseritet

förlönsamhet produktivaAcceptera minst investe-O samma
för drivkrafter föromvärlden,ringar i investering-attsom ge

och kapitalbildning.ar
föromvandlingstryck, lönsamhetEtt icke-gratis0 som ger

förhindrarproduktiv verksamhet och gammaltinte attsom
kapital skrotas.

drivkrafter förFörbättrade syftesparande under-privat i0 att
försörjningenlätta med riskkapital.

Drivkrafter förbättra den existerande kapitalstockensatt0
produktivitet.

för modernisering infrastruktu-En och utbyggnadstrategi0 av
ren.

Kapitalbildningen15.4. l

förutsätterProduktivitetstillväxt kräver Detinvesteringar. sini
tillgång till sparande kostnaderna för dettatur samt att att ta

försparande bruk för förhållandehögai investeringar inte iär
till relativa avkastning.investeringarnas

påverkas således ränteläget.Investeringarna I interna-av en
friationaliserad värld med kapitalrörelser det emellertid inteär

möjligt bestämma den reala kapitalkostnaden denpå natio-att
inflationnella oberoende och växelkurser.nivån Räntanav

inflations-kommer beroende och växelkurs-påsvänga,att
förväntningar. nominell grund osäkerhetHög påränta av om
växelkursen kan under perioder realräntenivå liggerge en som

omvärldens. Analysen del betänkandetIII pekariöver motav
denna bakgrund tydligt devalveringspolitiken under 1970-ut

föroch 80-talen skadlig den långsiktiga kapitalbildningen.som
fluktuerandeoch nominellaHöga skapar dessutomräntor

osäkerhet och påverkar investeringsbenägenheten negativt.
pay-off-tid förkrävsKortare skall komma tillinvesteringaratt

stånd. kan riskeraDetta kortsiktigt investerings-att ettge mer
beteende vad önskvärt långsiktigt produktivitets-än ärsom ur
perspektiv.

Slutsatsen centralt inslag produktivitetspolitikiär att ett en
för kapitalbildning finanspolitik infla-måste stram motvara en
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devalveringsryktenfast växelkursochtionen stopparsomen
faktorernade viktigasteförhindrar Enoch räntestegringar. av

produktivitetstillväxten harlågabakom den investering-varit
Politikenränteläge.orsakad bl.a högttillväxt, ettavsvagaarnas

realåstadkommasikta till detbör räntamotsatta, att ennu
omvärldens.möjligt lägremed ellernivå äniär omsom --

Relativ avkastning
efterfrågangod kräver godEn Sverigeinvesteringsnivå påi

produkter tillverkade Sverige, avkastnings-iär samt attsom
för framtillräcklig lockanivån Detinvesteringarna.är att

sistnämnda innebär bl.a den relativa avkastningen påatt pro-
duktiva skall bättre avkastningen al-påinvesteringar änvara

placeringar.ternativa
Under delar och 80-talen har placeringar1970- depåav

finansiella marknaderna bättre avkastninggivit investering-än
produktion. förreal uniktDetta Sverigei ingetär utanar en

internationell tendens, orsakad sparobalanser medstoraav
kapitalflöden förskjutningarvidhängande och relativpriser-av

finansiella förstärktesde marknaderna. dettaI Sverigepåna
under och 80-talen budgetunderskott1970- ett stort samtav
devalveringsförväntningar. Valutaregleringen höll kvar kapital

delenunder perioden,Sverige samtidigt deni större av som
inhemska avregleringen kreditmarknaden vid mittenav av
1980-talet ytterligare bidrog finansiellatill haussen depå
marknaderna.

ochhuman- realkapital högreFör grad skall dras tilliatt
industriella och exportinriktade krävsinvesteringar, annanen
relativ avkastning. Försök åstadkomma överflytt-sådanatt en

bestraffa finansiellade marknader-ning attresurserav genom
med högre skatter har tämligen verkningslösa; devisat signa

medför de flyttarbeskattade verksamheterna utomlands,att
där skattesituationen är mer gynnsam.

Utländska investeringar
möjlig kapitalkällapekar samtidigt på iDetta enannanen

utländska Sve-värld, nämligeninternationaliserad investerare.
kapitalmarknad.europeisk Nomi-delredanrige är enen av

inflationstakter kommer konvergera. Spar-ochnella atträntor
utifrån relativa avkast-fattas alltinvesteringsbeslutoch mer

sparforrner placeringar,för respektiveolikaningsrelationer
eller bransch.nationoavsett
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jämvikt de nationella sparbalan-betyder kravetDet på iatt
försvunnit; finansiera landkan iinvesteringar ettmanserna

emellertidutländskt kapital och krävermed Det ivice versa.
förmånligtlönsamhet ochhögre grad dag god inves-iän än ett

teringsklimat.
inflöde från internationel-skapa riskkapital denSättet att av

företagenord de svenskakapitalmarknaden med andraär att
konkurrenskraftiga,produktionsmiljön internationelltoch är

attraktivaoch har investeringsprojektSverigevi i äratt som
för internationella placerare.också

faktorer utländskatycks ha bromsatFem investeringar i
geografiska tidi-det avsides läget kombinerat medSverige en

förtill EG, reglernaosäkerhet relationerSverigesgare om
företagsförvärv, förväntadperiodvis lönsamhet pgaen svag

fallkostnader, arbetskraft,höga relativa brist på i vissasamt -
politi-misstänksamhet den svenska ekonomiskaviss moten-

energiförsörjningen.ken, vad gällert.ex
frekventaoch omläggningarnaDe svängningarna istora av

exceptionelltden svenska energipolitiken kombination medi
sannolikthöga energiskatter näringslivet har ocksåpå varit en

faktor bidragit till dämpa investeringsbenägenheten iattsom
energibeskattning och stabila spelreglerSverige. Lägre inom
framstår därför Eftersomenergiområdet angelägna. dettasom

föremål för [Fi 199010]område särskild utredning avstårär
från fråga.delegationen vidare analys dennaav

Samtliga dessa hinder del har redanEngår övervinna.att
försvunnit ansökan EG-medlemskap. Andra insat-genom om

förbereds. Infrastrukturen förnyas förbör och reglernaser
företagsförvärv ändras de medså interna-överensstämmeratt

företagsklimatettionell Vad gäller delegatio-praxis. i ärstort,
fram,övertygad det här läggs detattnen om program som om

förverkligas, kommer stark stimulans till kapital-utgöraatt en
bildning.

för tilldel sådantEn insatseri utgörs attett program av
fungerande med låga transaktions-stånd väl kreditmarknaden4 bl.aDetta AP-rör avskaffasde transaktionsskatterkostnader. Här måstefondernas place- som

ringsregler. Delega- handeln med svenska värdepapperbidragit till drivaatt ut ur
har docktionen in- till ståndlandet. olikaEn måste påsträvan sättatt envarabördes olika upp- mellan bankerna,skarpare konkurrens t.ex attfattningar hur genom upp-om

ägandet fördelasbör finansiellaetableringar den sektorn.ökade utländska imuntra
mellan privat re- fungerafåinslag kreditmarknadenEtt i strävan att attannatspektive kollektivt

effektivt förplaceringsregler olika institutionergöraär attfonder,ägda liksom mer
hur långt neutralaf uppgiftskall pensionsfondernasVidare bör de storaman merför place-gå göraatt förvaltningrenodlas till kapital; de bör ha regionalpo-t.exavringsreglerna mer uppgifter.liknandelitiska eller andra,neutrala.
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kapitalgammaltNedläggning av

FörnyelsebaraKapitalbildning gäller nyinvesteringar.inte av
gammalt kapital skrotas.förutsätter ocksåkapitalstocken att

faktor långsammarebakom dendel visadeAnalysen Illi att en
nedläggningstak-1980-taletstrukturomvandlingen på attvar

omvandlingstrycket minskade,dämpades. Orsaken attten var
kraftigt höjdedå devalveringarna vinstnivån.

hålla lagomsåledescentrala härDet ettär att om-uppe
fårkapital bevarasäldrevandlingstryck. Lönsamheten på inte

Industridepartementets akutmottag-åtgärder.politiskagenom
erfarenhetbitter lärthållas stängd. harVimåstening oss,av

ineffektivt med subventio-och längdendet kostsamt iär attatt
få kapital överleva.omoderntsöka attner

delegationen lön-understrykas,börDet inte attatt menar
för påskynda utslag-generellt hållassamheten måste attnere

det svenskaframgått lönsamhetenSom måste ining. ovan,
förhållande till alternativa place-god bådenäringslivet ivara

förhållande utlandet. höjatill Attoch investeringar iiringar
långsiktigutslagningproduktiviteten inteprimärt är engenom

konkurrensutsattasynnerhet denhållbar intestrategi, i när
här ställetdag.sektorn liten PoängenSverigeså i ii ärär som

företag under med olikabör söka hållaatt armarnaman
politiska ingrepp.

Infrastrukturenl5.4.2

utbyggnadEn och modernisering infrastrukturen ärav en
grundbult för tillväxt ochi produktivitet införstrategi 2000-en
talet. Bakom denna slutsats ligger faktorer den ekonomiskatre

den ökade betydelsenintegrationen, just-in-time-produk-av
behovet underlättation människors rörlighet.samt att

Integrationen framhäverEuropa Sveriges avsidesi geografis-
läge.ka Studier detta den viktigaste faktornvisar bakomäratt

världsledande företags bristande intresse Sveri-investera iatt
viktigasteDet emellertid läget dag, hurinte detär ige. utan

kommer framtiden.bli förestårHär förändringar.iatt Påstora
den europeiska kontinenten välvs dag planeri påstora nya,
gränsöverskridande infrastruktursystem. EG-kommissionens
kommitté för höghastighetståg planerar länka ihop kärnor-att

kontinentens stadsregioneri med hopbyggnadjärnväg;na av
nationella flygledningenplaneras; skallvägsystem samordnas.
Infrastrukturinvesteringarna kontinentenpå kommer därmed

under 1990-talet vilketsprångatt uppåt riskerarta ett att-
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perifera läge kan bromsaSveriges Detgöra än accentuerat.mer
såväl handelsutbyte teknikspridning.som

faktorn förstärker infrastrukturensandra betydelseDen som
för produktivitetsutvecklingen just-in-time-produktionensär

förutsätterskala. fungerandegenombrott välJi ust-in-timestor
logistik med leveranser exakt tid. kommerDettai rätt att
skärpa kraven och allasäkra slag mellanpå täta transporter av

leverantörerkunder och alla och allapå nivåer i regioner.
efterkrigstidenUnder har och kommunikations-transport-

sektorns produktionselasticitet legat stabilt nivånrätt runt
BNP-tillväxtl,3-l,5. Två har således inneburitårprocents per

tillväxt transportsektorn med 3 Detnärmare procent.en av
siffransagda tyder den knappast lär minska. Ekono-på attovan

tillväxt förenadmisk under 1990-talet blir således med bety-
infrastrukturelldande krav kapitalbildning.på

Vad bör göras
infrastrukturen Flera viktigaEn på gång.upprustning ärav nu

beslut har redan vilket delegationen välkomnar.tagits,
Inför de kommande emel-vill delegationeninvesteringarna

framhålla förlertid vikten bättre ekonomiska metoder attav
framvaska goda projekt. Analysen och besluten kännetecknas

ofta sektorsyn; analyseras för försig, järnvägar sig,vägarav osv.
synergieffekterlite hänsyn till möjliga mellan olikaFör tas

infrastrukturella helhetssyn krävsMer vid bedöm-system. av
infrastrukturinvesteringar. framförbör alltDetningen av vara

kommunikationsdepartementets uppgift samord-bryta ochatt
sektorsintressena. Vad krävs regionalpolitiska skälna som av

får förbedömas infrastruktur härDensig. upprustning av som
förespråkas från produktivitetshänsyn.utgår

produktivitetseffekter infra-studier tänkbaradeAv om av
delegationen låtit kan drastrukturinvesteringar görasom man

för för infrastruk-följande slutsatser till vägledning strategien
moderniseringturens

för infrastruktur fördagens denInom produktivi-ärramen
viktigaste allmän förbättringsatsningen vägnä-teten en av

framför allt förbättrarde städerna. Det denstörretet, runt
allmänna tillgängligheten, och synnerhet rörelsemöjlighe-i

för arbetskraft.utbildad infra-moderniseringEnten av
strukturen ökar således också humankapitalets produktivi-

nationell bör byggas tillPå nivå vägnätettet. ut ett sam-
manhängande, robust med hög och jämnstomvägnät stan-
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Stockholm,mellanmotorvägskvalitetinnebärdard. Det
Sundsvall.Malmö ochGöteborg,

lång-påverkasproduktivitet tvåTillverkningsindustrins av
tillgäng-nämligentransportnätverk,mellanregionalaväga,

varumarknaderinternationellaflygkapacitet ochtillligen
Arlandasnationella ekonominhamn.[ofta denFör ärvia

betydelse.avgörandevärldenmedförbindelser resten avav
nordeuropeiskt,därför tillArlanda bör byggas inter-ettut

med Stock-snabbtågsförbindelserflygnavnationellt och
Uppsala.holm och

knytasstorstadsregionernabörgäller3 Vad järnvägen sam-
utbyggnadochFörnyelsehöghastighetståg.med enavman

fåförskeför börgodstransporterkapacitetsstark linje att
fastocksådetta krävstill kontinenten. Försnabb enaccess

Öresund färjeförbindelser.bra Där-förbindelse över samt
regionalaantal viktigaskebör upprustning ettutöver av

Mälardalen.och banorVästkustbanansträckningar, isåsom

driftochFinansiering
genomföra uppskattardelegationen låtitde utredningarEn av

till mellan ochför lO 15dettakostnaden investeringsprogram
decenniernakommandeunder de Detkrmiljarder tvåår5 m.flJohansson per

Infrastruktur, kon- finansieringen blir problem.innebär ettatt
kurrenskraft och infrastrukturmodern och effektiv nationellförAnsvaret enproduktivitet, ex- olikakanhuvudsak Dettabör sigi tastatens. ansvarvarapertrapport

rela-det praktikenkommunikationsområdetuttryck. Inom iär
delprivatisera ochprojekt möjligafå ärtivt attstörre som
Öresundsbrongäller Arlandabanan, ochavgiftsfinansiera. Det

med betalningsstarkaprojekt mätbara ochandranågra stora
trafikflöden.

och där led-tele, elenergiandra områden,Inom t.ex gas,
framför alltmonopol, detnaturliga ärningssystemen utgör

bevakas vid avreglering.konkurrensaspekterna måste ensom
med tillträ-liktydigtTillträde till de ledningssystemen ärstora

fungerande konkur-välmarknaden, samtidigtde till som en
tillträdeshinder till marknad.lågauppstårinte utan enrens

monopolen regle-ägandeform naturligadeOavsett måste vara
skall säkras, monopolis-för tillgången till marknadenrade att

effektivt utnyttjade erhållas.beteendetiskt motverkas och ett
bör skilja verksamhetenkonkret innebär dettaMer iatt man

drifts-affärsmässigför ochlinjenät sidanåansvaret ett enena
uppdelningenkonkret exempel dettadel den andra. Ett påå är

finns statliginnebär kvaroch banverket, vilkenSJ inätetattav
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mellan olikakonkurrensen entreprenö-monopolregi, attmen
fungera, börskallutnyttjandet.skall För systemetattstyrarer

infra-tilltillgångellerför användningkoncessionsrättigheter
mellanrum.medomförhandlas konkurrensstruktur jämnai

utbild-samspelet mellanpåpekavill delegationenSlutligen
handlarinfrastrukturinfrastruktur. Att på inteochning satsa

ocksåräls,ochledningarläggabara attutanatt omom
underhar årdem. Stora gjortsavkastning på satsningar senare

utbildaalls männi-telekommunikationer, påintepå attmen
infor-utbildningfulltdem Bättrekan iskor utnyttja ut.som

synergieffek-sannolikt kunnaskullemationsteknologi storage
år.någrainomter

Sparandetl5.4.3

histo-finns tydligtsparande. DetkrävsFör investeringar ett
sparkvot.högproduktivitetstillväxt ochmellansambandriskt

efter-nationelldock längre nivå,samband gäller påDetta inte
Sambandetländer.från andraockså kan kommasparandesom

detindirektdessutomoch produktivitetsparandemellan är
ochkapitalintensitetökadsparandefrån investeringar,går via

sparandehögtökad produktivitet. Etttillutveckling ärteknisk
fördrivkrafterskapaocksågällerdärför mål Deti sig.inget att

till produktivaomvandlasskall investeringar;sparandetatt
syftat till.förslag harhärvåranågot ovansom

föll vidlågt. DetSparandet mittenSverigei är avnumera
fortfarande lägredetåterhämtning1970-talet. Trots viss ären

densparandetInternationelltflertalet EG-länder. iäri settän
hushållsspa-däremotmedanoffentliga sektorn högt,svenska

skattekilarbakgrund delågt. Motrandet storaär extremt av
vadlägresparandehushållensfinns troligtdet änärär attsom

offentligtomfattandeoptimalt.samhällsekonomiskt Ettärsom
drivkrafter tillhushållensocksåminskar privatpensionssystem

sparande.
vidökadefinansieringskällor tillfinns investeringar,Det tre

diskuteratsföretagens vilkasvenskasidan de vinster, ovan.av
för öka utlandetsförsta utlandet. FörutsättningarnaDen attär

bättrebehandlatsharSverigeiinvesteraintresse att ovan;
allmänt attraktivtochtillräcklig avkastninginfrastruktur, ett

ochoffentliga sektornandra denföretagsklimat. De två är
hushållen.
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Offentligt sparande
Delegationen det blir öka det offentligasvårttror att att spa-

Ävenrandet tillräcklig grad. krav långsiktigti ökatpåutan
offentligt sparande finanspolitiken hållasmåste stram, ettsom
led den fasta växelkurspolitiken och kampen inflationen.i mot
Ökat offentligt sparande finanspolitikeninnebär måsteatt
skärpas ytterligare.

kan räknaMan med kraven offentliga utgifter,påatt i syn-
förnerhet äldrevård, sjukvård och kommer ökapensioner, att

under de kommande Till detta kommer föråren. produk-vissa
tivitetsutvecklingen nödvändiga infrastruktur,påsatsningar

också finansieras. kapitelmåste I visades dessutom7 hursom
de redan beslutade offentliga utgifterna vid produktivi-vissa
tetsantaganden tenderar öka andel BNPsuccessivt sinatt av
och hur detta driver skattekvoten.upp

Delegationen emellertid fortsatttankenavvisar på steg-en
skatteuttaget. Skattekilarna flera fall alltförring höga.iärav

Den ekonomiska med omvärlden kommerintegrationen att
innebära ökad minska skattekilarna områden medpåattpress
rörliga skattebaser.

förDelegationen del det realistiskt medsin intetror äratt en
hård utgiftsprövning det blirså möjligt kraftigtbåde ökaatt att

det offentliga sparandet och sänka dessa skattesatser. Viatt
därfördrar slutsatsen det offentliga sparandet sannoliktatt

kommer kunna täcka det inhemskainte sparbehovet.att

sparandePrivat

öka hushållens uppgifterFör sparande ställs två iatt centrum.
första stärka drivkrafterna förDen sparande. deEnär att av

viktigaste åtgärderna omvandla dagIpensionssystemet.är att
huvudsakligen fördelningssystem,ATP politisktär ett styrt av

fastställda regler. Innebörden de yrkesaktiva förår årär att
betalar bestäms ATP-avgiftens höjd, tillvissen summa, som av

bestämsDessas tidigarepensionärerna. pensioner i sin tur av
lön och finnsantal arbetade med andraDet ord klarår. ingen
koppling mellan sparandet sidan pensionsförmåner-ochå ena

den andra. har sannolikt faktorå Detta bakom detvaritna en
låga hushållssparandet.

ATP-systemet bör enligt delegationens formnågonmening i
kompletteras med har karaktärenpensionssystemett som av

dvs där storlekpremiereservsystem,ett pensionensett system,
beror inbetalade medel och avkastningenpå dessa.på Huruvi-
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frivilligt eller obligatoriskt,skallda detta privatsystem vara
omfatta,fonder det böroffentligt, hur någoteller många äretc,

ställning till.anledninghardelegationen inte att ta
produktivitetssynpunkt viktigtdockDet pensions-attär ur
drivkrafter öka sparandetsåvälskapar attattsystemet som

fondförvaltning. arbets-effektivefter Parterna påsträva en
offentliga sidan densåväl denmarknaden på privatasom-

diskussionsammanhangbör dettaLO-sidan i ta omupp en-
avtalsförsäkringarna kan konstruerashur sättettäven som

sparande.stimulerarbättre
hushâllssparandetuppgiften för stimuleraandraDen äratt

framgick kapitel 10sparande.skatten Somsänka på äratt av
flesta andradag högre Sverige dekapitalbeskattningen ii i än

fråninkomstergäller det skattenSärskiltländer påEuropa.i
avkastningenskatteninnehav aktier, på pensions-samt avav

förespråkar kapitalbeskattningenfonder. Delegationen att ses
tillsänksskattesatsernabörInriktningen attöver. envara

sparande Sverige.desådan inivå missgynnarinteatt
till-medförfåmansföretag dagFörmögenhetsskatten på i att
harför småföretaghämmas deväxtmöjligheterna intesom

vinstmedel.självgenereraderiskkapitalkällanågon änannan
avskaffandeeffekten sannolikt relativt liten. EttdirektaDen är

och kanverkansymbolisktorde dock ha vidaredenna skattav
företagen.medelstoradärför de ochöka sparandet småi

Kapitalutnyttjandetl5.4.4

kapitaletbefintligadetkan höjasProduktiviteten attgenom
driftsti-ökadettaeffektivt. aspektEn är attutnyttjas avmer

börarbetstiderflexiblaskiftgång.utökad Merderna genom
uppmuntras.

effektivt mellankapitaletallokeraaspektEn är attannan
ofta såväldåligt,Fastighetskapitaletanvändare.olika utnyttjas

offentlig. indikerar attrkontors-Dettjänstesektor iprivati som
effek-användasKapitalet kanfelutnyttjandet prissatt.är mer

ochmarknadsprissättsfastighetsutnyttjandettivt attgenom
utsträck-sektor, ökadoffentligsåvälenheterna, iprivati som

sale-lease-ellermarknadshyressättningtillövergår internning
säljas eller hyrashuskan krympas,Ytorback-arrangemang. ut,

kommu-hyroroch Iunderhåll rationaliserasdrift och pressas.
fortsatt decentraliseringdettalandsting kräveroch avenner

sjukhuschefer friarerektorer ochbeslutanderätten, så att t.ex
krävsLikasåförfoga lokalerna. organisationernakan attöver

effektivt.blirlokalutnyttjandetdåbelönas mer
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effektivitetenindikerade ocksådel III påResonemanget i att
med andra 0rdbostadsmarknaden låg. bordetämligen Härvar

fö-finnas höjd produktivitet. Delegationenmöjligheter till en
till skillnadreslår bostadsmarknaden ägnas översyn,att en som

fårfrån bostadspolitiska utredningar direktiventidigare att
effektiviteten resursutnyttjandet bo-koncentrera på isig av

skall höjas.stadskapitalet och hur denna kunna

Teknisk utveckling15.5

tekniska utvecklingen hängervisade denAnalysen del IIIi att
kapitalbildning och strukturomvandling.med takten isamman

denden tekniska utvecklingen,Iden i sigmeningen ävenär om
för ekonomiskacentralt, direkt objekt denviktig, någotinteär

politiken.

Näringspolitiken
drivkrafterinriktas och godaPolitiken bör stället påi att ge

förutsättningar för och teknikspridning.teknikutveckling De
omläggning näringspolitiken pekar dettaåtårenssenaste av
för företagsstödriktade och subventioner börhåll. ställetI

flerbetrakta områden tillväxt-riktas påinintresset attmer ur
konkurrensfrågorsynvinkel; det gäller kommunikationer,t.ex

fårforskning. näringspolitikenMed denna utgångspunktoch
allt karaktären övergripande strukturpolitik. börFråganmer av

arbetsfördelningbakgrund huruvida dendennamot resas som
finns mellan olika departement den ändamålsen-dagi är mest

för inriktning.liga denna
förDelegationen vill statligapå satsning-att storatronvarna

branscher skulle kunna produktivi-FoUpå vissai storaar ge
tetseffekter. finns tillräckliga ekonomiskaDet inte argument
för statliga medellitet industriland Sverige påett att satsasom

forskningsprogramnationella högteknologiska bran-istora
FoU.°stordriftsfördelarmed uppenbart skälscher Etti mot° kan detDäremot en

finnas säkerhets- forskningsprojektsådan industripolitikju många inomär att t.ex
politiska argument flyg- och rymdindustri kräver gigantiska resursinsatser, somför vissa typer av överskrider kapaciteten litet landlångt Sverige.i ett somsatsningar, attt.ex

flyg-nationellha finns exempel hurgoda kompetentaDäremot många påen
vapenindustri.eller statliga upphandlare kunnat den internationella kon-utnyttja

infrastrukturellaoch därigenom utvecklakurrensen system
konkurrenskraft. gäller tele-med såvälDet järnvägs-stor som

kommunikationer. Teknisk kompetens med höga krav i upp-
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således tekniskahandlingen medel stimulera denär ett att
utvecklingen.

Teknikspridning
för politikallmänt vill delegationenMer argumentera somen

stimulerarutveckling dentekniskpå i meningen attsatsar
näringslivetuppkomst och spridning innovationer i somav

Framför allt och viktiga. Enhelhet. spridning anpassningär
huvuduppgift från omvärlden.kunskap Baraimporteraär att

ochmindre del de produkter, organisa-av nya processeren
tionsformer produktivitetsförbättringar ökadleder till ochsom
konkurrenskraft helt åtgärder.resultat Det ärär mestaav egna

förfiningvidareutveckling och vad andra gjort.av
förDärför litet landblir det, synnerhet Sverige,i ett som

informations-förallmänna snabbareviktigt insatserviaatt
söka skynda spridningenspridning på innovationer,etc av

riktade statliga FoU-insatserän att tro att man genomsnarare
ledningen högteknologi. Viktiga inslag sådankan inom ita en

utanför tradi-för medel sträcker denpolitik spridning, sigvars
söka undanröjationella industripolitikens medelsarsenal, är att

arbetskraftför finansielltrörlighet kapital, utbildadhinder av
företagsledningskompetens, landet såväloch inom översom

framstårsvenskt EG-medlemskap den vikti-Ettgränserna. som
åtgärden detta område.pågaste

förutsättningen förgrundläggande snabb tekniskDen en
konkurrensförhållan-utveckling marknadsstruktur ochär att

den konkurrens. grundläggande villkorEttintensivgynnar en
företagenhärvidlag de svenska restriktioner kanär att utan

företagledande utländska såväl hemmakonkurrera med som
former handels-exportmarknaden. Eliminering olikapå av av

hinder och konkurrensbegränsningar tidigareöppnarsom
effektmarknader borde därmedskyddade ha påpositiven

innovationsaktiviteten näringslivet.i
statsmakterna kan också olika bidra till byggapå sätt att

för information småföretagen.nätverk och teknikspridning till
för förradetta har delvisMetoderna redan berörts, det kapit-i

för spridalet och samband med diskussioneni insatser attom
förnyelsekunskaper arbetsorganisationen. handlarDetom av

innovationsfora,också stödjaoch teknikcent-initieraattom
företagens föroch nätverk FoU.ra egna

förinternationellaDet FoU-samarbetet viktigt möjlig-är att
forskningsnabbare spridning internationell tillgöra en av

därförsvenska miljöer. börSverige aktivt delta EGsi störret.ex
projekt.
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framgick delegationen FoU-del III,Som statensattmenarav
rejäl utvärde-teknikspridningsstöd börstöd och genomgå en

detmed hävda,sådanavvaktanI på nöjer viring. att attossen
teknikutveckling börför näringslivs- ochverket prioriteranya

kompetensutveckling,tekniskverksamhet berörden i syn-som
företag.för och medelstoranerhet små

Riskkapitalförsörjning
kräverden ekonomisk exploateringI mån innovationav en

fungerandeföretagbildandet tillgång till riskkapi-är enav nya
talmarknad avgörande betydelse. också viktigtDet är attav

för företag,hinder såväl landetundanröja uppköp inomav som
förinternationellt. Företagsköp viktig kanal spridningär en av

marknadsmässig kunskap liksom bytateknisk och sättett att-
företagsledningar.inkompetentaut

för FoU-finansieringgäller och risk-detNär insatserstatens
kapital bör de komma tidigt utvecklingskedjan och koncent-i

sådant kräver långsiktighet.på extrareras som
förstatsmakterna kanviktigaste stimuleraDet göra att

forskning förbättratycks dock de allmännaattvara ramarna
för verksamheten. innebär till detDet utexaminerasatt attse
fler forskarekompetenta i synnerhet naturvetenskapligai

förämnen] och utbildning och forskningincitamenten äratt
förstnämnda handlargoda. och kvalitetDet examination iom

högskolan. sistnämnda handlar dels skattesystemetDet iom
för företagdels det möjligt och enskildasmågörastort attom

lyder, ägandegöra FoU-resultat,att, termen t.exsom genom
företagensriktade konvertibellån nyckelpersoner FoU-imot

verksamheter.

Konkurrens och resursallokering15.6

effektivAnalysen del underströk betydelsen alloke-IIIi enav
inhemska konkurrensenDen har bristerring iav resurser. en

företagrad avseenden. branscher och arbetar underMånga
drivkrafter förny-skyddade betingelser, minskar deras tillsom

else höjd produktivitet.och
därför nödvändigt skärpa omvandlingstrycket ochDet är att

förkonkurrensen. bör ske målmedvetenDet politikgenom en
tidigare skyddade sektorer och avlägsna regle-vissaöppnaatt

faststabiliseringspolitik medringar samt stramaregenom en
växelkurs. med EG denna bakgrund väl-Integrationen är mot
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kommen. spelregler förFasta bör klart alla lönsamhetgöra att
och sysselsättning kommer räddas devalveringar,inte viaatt
subventioner eller sänkta arbetsgivaravgifter.

Internationaliseringen15.6. l

företagviktigt öka konkurrensen mellan svenskaDet påär att
den svenska marknaden. denbranscher svenskaI många är

alltför förmarknaden emellertid liten tillräckligtåtatt ge rum
oberoende svenska [avproducenter storlekmånga ären som

förnödvändig för funge-låga styckkostnaderuppnåatt att en
rande konkurrens skall kunna upprätthållas. Analysen del IIIi
pekar framinternationalisering driver ökad produkti-på att en

ökad konkurrens och starkare omvandlings-vitet ettgenom
förtryck. centralt inslag ökad produktivitetEtt i strategi ären

därför fortsatt fördjupadoch internationell integration.en
fördock tillvara den befintligaDenna måste potenti-att ta

alen till ökad produktivitet utsträckas till andra områden än
industrin. nödvändiga politiska där-Den måsteanpassningen
för beröra mängd områden handels-den traditionellautöveren
politiken. Enligt delegationens efterbör Sverigemening sträva

församtliga marknader barauppnå integration inteatt en av -
för arbetskraft och kapitaltjänster,ävenutanvaror genom-

hinder mellan föroch omvärlden avvecklasSverigeatt varu-
företagandeoch tjänstehandel, finansiellaoch kapi-migration,

talrörelser. kan produktivitetsvinsterHärigenom uppnåman
kan åstadkommas enbart elimineringintesom genom en av

för-tullarna industrivaror. ställer emellertid kravpå Detta på
ändrade regler angående bl.a produktkontroll, etablering, ut-
ländskt ägande och arbetskraftsinvandring.

kanI naturligtvis Sverige ensidiga avreglering-princip genom
undanröja förhinder utländsk konkurrens den svenskapåar

marknaden. ömsesidig avreglering emellertidEn nödvändigär
för företagsvenska och medborgare möjlighet kon-att attge
kurrera lika villkor utländska marknader.på på

sådan avregleringEn bör helst global, dvs gälla gentemotvara
alla länder. multilaterala handelspolitiska liberaliseringenDen

fortfarandehar ochGATT kommerinom varit, att utom-vara,
förordentligt viktig litet land därförSverige. Detett ärsom

nödvändigt förverkar fastlåstaSverige genombrott deiatt ett
Uruguay-förhandlingarna.

deltar ocksåSverige den EGi integrationsprocess inom som
syftar till etableringen den marknaden. Delegationeninreav
vill understryka det viktigt den höga svenska ambi-äratt att
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företag allaochmedborgare områ;svenska påtionsnivån att-
företagmedborgare ochfår rättigheterden åtnjuta somsamma

diskrimine-avseende kommeroch deEG, någotinte ii attatt
verkligen kan uppnås.ras -

G-medlemskapE

EFTA-länder de s.kmedtillsammansdeltar iSverige övriga
åstadkommaEES-förhandlingarna med EG. De att enavser

EES-för-marknaden. Omtill denanslutning EFTA inreav
de svenskautfall skulle kommahandlingarnas motsvaraatt

gradinnebäraförhoppningarna skulle det integrationaven
fullt medlemskap.områdenpå många nära motsvararsom

syftarjordbruket. DedockFörhandlingarna berör inteinte
tullunion.EFTA-länderna EGslåtaheller till ingå iatt

EES-avtal kommerviddettaKonsekvenserna är ettattav -
gränskontrollernafrån fullt medlemskapvidtill skillnad att-

från EFTAoch Exporten måstemellan EG EFTA.kvarstå
tullfrihet,för ochursprungsregleruppfyllafortfarande EGs

före-för åtgärderriskerarsvenska utsättas motexportörer att
Å kanandra sidan Sverige pådumping. princip vissaigiven

drivaandra länder,importkvoteringarområden, mott.ex en
Även bedöma dendetliberal politik svårtEG. är attän ommer

nettoeffektens torde det knappaststorleksamhällsekonomiska
jämfört med detmedlemskap, EES-tvivelråda något att ettom

produktivi-medföraeftersträvas, bordeavtal positivensom
tetseffekt.

inskränkningarbetydandeinnebärEG-medlemskapEtt av
poli-föra från avvikande ekonomiskEGmöjligheterna att en

långtgående medEES-avtal likatik. denI mån ärett som
arbetskraft kapitalochrörlighetavseende på tjänster,varor,av

läggaemellertid dettakommerverkligen kan iuppnås, att stort
politiken. Skillnadenden svenskarestriktioner påsett samma

tillfallet ensidigtSverigedet måste sigiär att anpassasenare
påverka den.politik kunnaEGs attutan

till resultatEES-förhandlingarna lederOm inte ett upp-som
börfyller svenska målsättningarna Sverigede överväga ett

Även sådant troligen kanavtal medbilateralt EG. inteettom
om där-tillfredsställande lösninglångsiktigt inte annatenge

fyllaförändras] kan det ändåför innehåll ständigtEGsatt en
villövergångsperiod. Delegationenfunktion underviktig en

möjligtdetunderstryka vikten Sverigedock så ärsnartattav
förhandlingar medfullföljer avsiktsdeklaration ochsin upptar
trovärdigheten hosfullt bör stärkamedlemskap. DettaEG om
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svensk ekonomisk politik syftar till höjd produktivitets-en som
tillväxt.

En sådan utveckling borde också öka Sveriges attraktions-
kraft för internationella direktinvesteringar, vilket vik-är ett

led förpolitik kapitalbildning ochtigt produktivitetstill-i en
medlemSom bör frihandelsvänligaSverige stödja de kraf-växt.

EG verka för långtgåendeinomterna att interngenom en
avreglering, den jordbrukspolitiken,t.ex iav gemensamma
kombination med liberalisering EGs handelspolitik.yttreen av

Konkurrenspolitikl5.6.2

grundläggande hypotesenDen kapitel 12 skarp kon-i attvar
kurrens stimulerar produktivitet. Resultaten tyder kon-på att

betydelsefull,kurrensen det siffrorsvårtär är sättaatt attmen
effekten företagskoncentrationen.på Sverige litett.ex är ettav

förefallerland och det företag här hemmaett stortsom vara
kan litet världsmarknaden. Konkurrenspå kan mycketvara se
olika nationellt, internationellt, mellan företag, branscher,ut
olika produkter etc. Också regleringar kan slagmångavara av
priser, kvantiteter, kvalitetet etc. fall kan regleringarI några

effekter produktiviteten skärpapåpositiva attge genom om-
vandlingstrycket. detDetta konkur-svårtgör att resonera om

och regleringarnas betydelse allmänna analy-i termer;rensens
från fallske fall.tillmåstesen

sådan konkret analys finnerNär kon-görs, gotten man om
kreta belägg för hur bristande konkurrens fallrad bromsati en
produktivitetsutvecklingen. viktigtDet där brytaär att upp
dessa hinder. Delegationen vill dock betona, avregleringaratt

kan proklameras allmän Regleringarinte strategi. ärsom en
oftast tillkomna med andra mål produktivitet, deän även om

bieffekterkan ha produktivitetstillväxten.på Avveckling bör
ske bara där klart kan de effekternavisa påpositivaattman
produktiviteten effekterde avveck-överstiger negativa som en

förling kan uppnåendet det primära-målet.av

Konkurrenslagstiftningen
Delegationen den nuvarande konkurrenslagenatt ärmenar
otillräcklig. Konkurrenskommittén har före-199159]SOU
slagit konkurrenslag, utformning står i överensstäm-en ny vars
melse med harmonisering lagstiftning.till EGs Delegationenen

sådan lag bör innehålla fyra huvudingredienserattmenar en
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konkurrentermellanprissamarbeteFörbud över störremot
marknaden.delar av

marknaden mellandelaför konkurrenter2 Förbud att upp
s1g.

fusio-företagsförvärvÖkade ochförhindramöjligheter att
marknaden.ställningdominerande pågerner som

konkurrensbegränsning-otillåtnasanktioner4 Hårdare mot
ar.

företagland;litettill SverigedockbörHänsyn är ettettatttas
produktiongällervadställningdominerande ihar ensom

kanvärldsmarknaden, ochmycket litet påkanSverige vara
denmindre delhaimportkonkurrensockså svens-avengenom

därförfårtillämpningoch dessRegelsystemetmarknaden.ka
konkurrenssynpunkthämmarutformas, det vär-såinte att ur

undvikas.omfattande byråkratiVidare bördefulla fusioner. en
effektiv konkur-efterlevs krävstill lagenFör attatt ense

produktivitetssynpunktrensvårdande Detorganisation. är ur
till konkur-från regleringsverkskepnad,ändratbra SPKatt

rensverk.

Regleringarl5.6.3

myndigheterna börkonkurrensvårdandeföruppgift deEn vara
förut-Ofta förändrasolika regleringar.utvärderalöpandeatt

efterdenför reglering på görsätt attsättningarna ett somen
Ändå tendenshar regleringarroll. attsintjänat utett tag en

ochständigoch bli kvar.stelna Utan omprövningprövning av
trögheteffektivitet kommer dennaregleringars storaatt ge

samhället.produktivitetsutvecklingeneffekter på inegativa
regleringardärför alla viktigaföreslårDelegationen ut-att

tredjeför lämpligenområde, årområde ivärderas, vart sam-
Produktivitets-fördjupade anslagsprövningen.band med den

inslag utvärderingen.viktigt Näreffekter bör iett nyavara
försökbeslutsunderlagetledinförs, börregleringar i ettett vara

effekter produktiviteten.deraskvantifiering påtill av
leder till slutsatsenkunskaperharRedan dag vi atti ensom

avskaffas, kriterietområden börolikarad regleringar på om
fleraeffektivitet. områdensamhällsekonomisk Påskall ärvara

produktivi-hämmarspelkonkurrensen på sättettsatt somur
den taktbör skeområden, därviktiga iNågra ingreppteten.

möjlig, dessaEG-harmoniseringen ärgörsom
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Jordbruket livsmedelssektom. avskaffaoch vidare medGå attO
jordbruksregleringen och gränsskyddet. dessutomBryt upp
koncentrationen livsmedelsindustrin. Kooperationensinom

fleraägarkontroll led reducerar dag konkurrensen mellani i
olika led livsmedelskedjan. Etableringshinder detaljistledeti i
blockerar konkurrens där.ävenny
Skogen. frihetden enskilde skogsägarenGe skötastörre att0

skog. Skogspolitiken bör koncentreras till stadgar skyl-sin om
digheten säkra och hänsyn till naturvårdåterväxtenatt ta

friluftsliv.och
Byggsektorn. Skär ned antalet byggnormer, driver0 som upp
kostnaderna. Minska bostadssubventionerna, utrym-som ger

för fastighetsägarnabyggbranschen och verkaatt utanme
produktivitetsförbättringar.tillräckliga krav på

förByggmateriel. Underlätta utlandskonkurrens både bygg-iO
sektorn efteroch byggmaterielsektorn. Sträva en gemensam

föreuropeisk standard byggmateriel.
Inrikesflyget. Avreglera införoch konkurrens. Före-systemet0
tagsekonomiskt olönsam, regionalpolitiskt önskvärd tra-men
fik bör upphandlas anbudskonkurrens och underskotti täc-
kas staten.av

Marknadstillträdet tillJärnvägen. bör avregle-järnvägsnätetO
för godstrafiksåväl persontrafik. harmoniseringEnras som

och samverkan med den europeiska kontinen-påsystemen
Äveneftersträvas.bör här kommer regionalpolitiska in-ten

sannolikt behövas.satser att
Lastbils- och busstrafik. Slopa regleringen långväga busstra-0 av
fik för underlätta möjligheterna kombinera buss- ochatt att
expressgodstrafik. medHarmonisera Tillåt utländskaEG.
åkerier inrikestrafikbedriva föroch arbetaSverigeiatt att
svenska åkerier motsvarande får arbeta utomlands.på sätt

offentligaSkattesystemet och den15.7

sektorn
finns goda skäl ekonomiska såväl sociala haDet attsom en- -

offentligbetydande sektor. och harVissa tjänster externavaror
effekter därföreller kollektiv karaktär och bör tillhandahållas

den offentliga sektorn. lämnarDessa tjänster posi-ettgenom
bidrag till produktiviteten ekonomin. andraItivt i resten av

fall finns fördelningsskäl för finansierasverksamheten skallatt
och fördelas efterskatter andra kriterier ekonomiskvia än

offentligbärkraft. medför därförsektor höga skatter.En stor
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högproduktivitetsproblemet harsvenskadet iDebatten om
finansiering.och dessoffentliga sektorndenhandlatgrad om

omvand-drivkrafter ochfanndelAnalysen III svagti att svaga
medfört betydandeofta haroffentlig sektorlingstryck i pro-

konkur-deteffektivitetsproblem. Förochduktivitets- ärmesta
valfri-anställdasdeoch kundernasmycket samtsvag,rensen

personalpolitik eller lönesättningVarkenliten.het styrsystem,
produktivitetsmål.tillutformats med hänsynhar

fastställaempiriskt någotmöjligthar ändåDet varit att
of-och denproduktivitetstillväxtenmellansambandtydligt

mellantiden ellerstorlek, natio-fentliga sektorns sig övervare
ner.

finnsproduktivitetspotentialDelegationen storatt enmenar
omständigheterallaUnderoffentliga verksamheten.deninom
offentliga verk-denproduktivitetenökaväsentligtdet iattär

dendenför kvalitetenförsta ökadetsamheten. i serviceFör att
fortsattaför undvikaför det andraochmedborgarna, attger

skattehöjningar.
koncentreradirektivenuppgift enligtDelegationens attär

detproduktivitetsutvecklingenanalysen privatainompåsig av
offentliga sek-denproduktivitetenAnalysennäringslivet. iav

föruppgift delegationen.därför viktignågoninteärtorn
håll.andra Detfrågor hanteraskommer pådessaMånga attav

forskningsmaterial,ochundersöknings-finns rikt utar-ett som
arbetesidanoch vidsammanhang vårtandrabetats i som av
offent-produktivitetsproblem denför belysa ikan utnyttjas att

sektorn.liga
kortfattatdärför endasthär någraredovisar principerVi som

denför produktivitetenvägledande hurbör ibedömervi vara
Utgångspunktenhöjas.skulle kunnaoffentliga sektorn är att

drivkrafter röda trådendenochomvandlingstryck genom-
produktivite-för höjacentralabetänkandehela detta är att-

offentliga verksamheten.också deniten

offentligproduktivitet sektorHöjdl5.7.l i

offentliga verksam-denDelegationen istyrsystemenattmenar
för produktivitetstillväxt.betydande hinderheten inneburit

drivkrafter för förnyelse. Budget-oftaPersonalen har saknat
förkostnader stället resul-har baseratsoch bidragssystem på i

Omvandlingstrycket har varit svagt.tat.
förhar rad åtgärder vidtagitsUnder de åren attsenaste en

offentliga sektorn. Delegationenproduktiviteten denöka i me-
riktning, produktivitetendessa isig irört rätt attattnar
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offentlig sektor under tid sannolikt ökat, och dennaattsenare
bör drivas vidare intensifieras.ochprocess

Kostnadspressen bör hållas kan skeDetta på sätttreuppe.
fortsattVia skattestopp kommuner och landsting, fortsatti

fleraosthyvel områden direktapå krav minskadpåsamt perso-
nal verksamheter bedöms kunna minskas. Delega-i vissa som

alla metoderna kan användas.tionen Samtidigtatt tremenar
förbör ökad produktivitet förändradestrategi via styrsys-en

fullföljas.tem
väsentligasteDet tydlig åtskillnad finansi-mellanär att en

och produktion finansieringenHuruvidaering skallgörs. vara
offentlig [dvs ske skatter fördelningsfråga.ellervia är en

finnsVad gäller produktionen däremot tydliga tecken på att
produktiviteten kan höjas konkurrens införs, såvälattgenom
mellan offentliga enheter inbördes mellan ochprivatasom
offentliga alternativ. därförDet viktigt alternativprivataär att
tillåts verka villkor offentligapå alternativ inomsamma som

delar offentligaden sektorns verksamhet. Strikt kvali-stora av
tetskontroll bör för högt ställdaupprättas att garantera att
sociala ambitioner upprätthålles. dennaInom allmänna strategi
vill framhålla följandesärskilt inslagvi

Rollerna bör renodlas. Politikernas uppgift mål,är sättaatt
detaljstyra. Budget- och regelstyrning bör minska. ställetIatt

bör politikerna formulera konkreta förmål verksamheten och
specificera vilka resultat skall uppnås.som

för självaAnsvaret verksamheten decentraliseras.måste När
målen skall cheferna och de anställda självaär satta, avgöra
med vilka metoder de skall kommerDetta innebäranås. att att

profilerolika och alternativ förutvecklas, medborgarnaatt ge
olika service.typer av

Medborgarna skall kunna friarevälja dag vilka enheteriän
de vill Enheter bör omfattningökad utifrånbelönasutnyttja. i

faktisktvad de utifrån fastställdcentraltintepresterar, en
budget. Därmed enheterna drivkrafter ständigt förbätt-attges

kvalitet och servicegrad.ra
mikroplanet gällerPå det sades arbetsorganisation isom om

föregående kapitel. Lönesättningen bör högre grad stimulerai
till ansvarstagande och kompetensutveckling. Hierarkier bör
plattas till och antalet beslutsnivåer minskas.

områdenInom kan de anvisadevissa omedelbartprinciperna
praktik. andra fördjupadPå krävsi analys. Ettomsättas en

sådant sjukvården. Olika organisationsalternativär prövas nu
landet. Vi de förändringargenomgripandeirunt attom menar

krävs bör utvärderas och utredas. kommissionEn högpåsom
och mednivå nationell auktoritet bör tillsättas förstor att
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förförslag till ochsnabbt utarbeta organisation styrsystemett
utifrån här riktlinjer.framtida sjukvård, angivna

framgått ovanstående, har delegationendetSom inteav
förslag omfattandekonkretafunnit skäl lägga någraatt om

för sådana. Orsakenhellerprivatiseringar är attatt varna-
kapiteldöma analysen 12,huvudmannaskapet, inteiatt av

produktivitetsutvecklingen.7föravgörande Många7 kan detDäremot synes vara
finnas andra skäl finnas.för och valetformer produktion kan Avvägningenolika

ideologiskat.ex- - fördel harmed ske lokalmellan dem kan Däremotpå nivå.för elleratt motvara valfrihet förkvalitet och medborgarnakonkurrens,gradenprivatisering. av
också dettapåverkan produktiviteten.tydlig Det vårapå ären

rekommendationer koncentrerat på.sig

Skattesystemetl5.7.2

redovisa-enligt den analyskom,gamla skattesystemetDet som
för produktiviteten.skadligt Denbli alltmerdeldes III,i att

viktigastedärför kanske denskattereformen åt-i sigärstora
tid.under Detvidtagitsför produktivitetökadgärd senaresom

produktivitetshänsynskattereformocksåbetyder att uren ny
finnslika central tidigare. Detframstårlängreinte somsom

skatteki-fortsätta minskaochskäl vidaredock vissaattatt
fördelsskadliga,för destorlek, delslars i sig är attatt en

det.krävamed kommerEGharmonisering att

Skattekvoten

Åtskilliga skattereformen otillräck-har hävdatbedömare äratt
dockskattetrycket.sänkt Det svårteftersom denlig, inte är att

beläggahar kunnataggregerad Viföra analysen nivå.på så
effek-haft urskiljbaramakronivå i sigskattekvoten någrapåatt

be-skattekvotenproduktiviteten. Detpå inte styrärter som
Detoch arbetsinsatser.sparande,sluten investeringar vä-om

konkreta skatter-de enskilda,för hurproduktivitetsentliga är
grundvalverkar. Det påoch skattesatserna ärsammantagetna

företag fattar beslut.människor ochdem sinasomav
utformaskattetryck dethögt svårareLikväl ettattgör ett

avspeglarskattetryckhögtneutralt skattesystem; ju attett
förefaller därför troligtDetskattekilarna genomsnitti är stora.

alltskattenivån Sverige,den allmännasänkning iatt aven
dockproduktivitet.till ökad Detskulle bidralika, ärannat

följd skattetryc-tillskerdettaviktigt inteinse attattatt av
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förändrasket förgenomsnittstalnågots mättSkattekvoten kan utan attsom
förändrasocksåju konkreta skattesatser sänks och fårdettavissa positivaattföljd attsom en av effekter människors företagsochpå agerande.förändras,BNP oav- medför detDetta produktivitetssynpunktintevad skattesat- attsett ur synes

framkomligär. någon kvantifierade förmålserna väg sättaattvara upp
9 kan däremotDet hur snabbt och hur mycket skattekvoten makronivå börpå
finnas andra skäl att ned.° bättre analysera uppgiftenDet förskatt skatt,är attdet. Skattekvo-göra skattesats för skattesats.be-såledesärten av
tydelse om man an-

det är ettattser
egenvärde denatt

förfo-enskilde skall Kapital- företagsbeskattningochdelsåöver storga en
inkomstsin somav framstårskatter dåTvå de viktigaste produktivitetssyn-som urmöjligt. andraA si-

förstapunkt. Den energibeskattningen, berörtsfinnasdan kan det är som ovan
fördelningspolitiska och bör sänkas. andraDen bolagsskattesystemet,ärsom somför högargument en påverkar investeringsviljan.skattekvot, skat-om Kapital rörlig varförskattebas, internationelltföranvänds är settterna en en

omfördela in-att hög skatt kapital kan hämma kapitalbildningen.på Det väsent-lig-komster. Detta förliga skatten kapitalanvändning.investeringarna på Denärdock vid sidanger sänktes Skattereformen,samband med vilket tordefrågor ide delega- uppmunt-av
analyserat.tionen finnsSverige. förklarligaDet dockinvesteringar i ännu,ra av

skäl, empiriska utvärderingar företagsbeskatt-deninga av nya
effekter.ningens

Skattereformen medförabör minskade inlåsningseffekter
och neutralitet valet finansierings-mellanistörreett steg mot
källor. Kapitalmarknaden därförkommer sannolikt spelaatt

förroll kapitalets allokering tidigare. gamlaDetstörre än syste-
gynnade historiskt företag jämförtvinstrika medmet t.ex ny-

företag,startade bara begränsad omfattning kundei ut-som
skattekrediter. Mindre inlåsning kan effektivarenyttja ge en

därförallokering, investeringsprojekten kanskeatt en merges
Åförutsättningslös kapitalmarknaden. andraprövning si-av

dan kan finnasdet risk finansiella kortar planerings-att synsätt
förfånghorisonterna till för uthålliga industriella satsningar.

Osäkerheten det dag möjligt hai inte någongör att är att
uppfattning framtidabestämd inriktningen förändringarom av

företagsbeskattningen. Först den nyligen genomfördamåsteav
reformen utvärderas.

frågamindreEn bör utredas beskattningenär vinst-som av
delning; föregåendeI löner det kapitlet förut-avsnittet iom
spådde delegationen förbetydelse bonussystem ochstörreen
resultatberoende löner. samband fråganI därmed bör utredas
huruvida vinstandelssystem bör beskattas löneinkomstsom
eller kapitalinkomst.



Statsmakternas uppgift 409

för ökadhelhetsstrategi15.8 En
produktivitet

urskilja övergripande problemharDelegationen någotsvårt att
produktivitetssvårigheter-till de svenskaskulle rotensom vara

lyftadärförfinns enskild åtgärd, kanDet ingen som pro-na.
detta kapitel har stället lagtsduktivitetstillväxten Sverige. I ii

handlarförslag lång rad åtgärder olika områden. Detpåom en
politik. Förslagen har riktat såvälden långa listans sigom

haftföretagen huvudsakli-statsmakterna och tvåmot motsom
syftenga

förnya och modernisera de enskildapåorganisationenOatt
arbetsplatserna

tillväxtbefrämjandeekonomiska politikendenatt0 merge en
karaktär.

uppgifterfyra graderaövergripandeDe anvisats är attsom upp
realkapitalbildningen, skyndahumankapitalet, stimulera på

den tekniska utvecklingen och strukturomvandlingen, samt
förbättraupprätthålla högt omvandlingstryck och alloke-ett

ringseffektiviteten den svenska ekonomin.i
funnit förordalag har det produktivitetenallmännaI vi att

mellan omvandlingstrycket sidancentrala växelverkan åär ena
drivkrafter för förnyelseoch och den andra. Baraåanpassning

faktorn räcker Enbart hårt omvandlingstryckden inte.ena -
slår verksamheter skapar Enbartpiska inteut nytt.men-

drivkrafter tak-riskerar minskamoröttergenerösa att- -
kombinationenstrukturomvandlingen. omvand-Deti ärten av

drivkrafterlingstryck och ribbor och belöning-sättssom upp--
för den lyckas hoppa dem produktivi-överar som som ger-

tetstillväxt.

förslagenRangordning av

varför rangord-detsamverkar,åtgärderna svårtolikaDe är att
förslagenredovisadevill de härDelegationendem. somsena
lyfta framförsök deändåför tillväxt. Etthelhetsstrategi atten

följande resultatinslagencentrala strategin,imest ger

flerför konkurrensförsta handlingslinjen iDen är öppnaatt
omvandlingstrycket.skärpa Dettaoch därigenomsektorer

internationaliseringenskyndafrämstbör ske påattgenom
fler bör denallt områdenekonomin.svenska Pådenav
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för likamarknaden utländsk konkurrenssvenska påöppnas
förbättradeföretagen tillförsäkrasbörvillkor. svenskaDe

utländska marknader.konkurrera Enmöjligheter påatt
fördjupadför syfte sökaåtgärd dettanåprimär äratt att

EG-medlemskap börmed Vid SverigeEG.integration ett
såvälför och skärpt konkurrensaktivt verka avregleringar

ligger ocksåtredje land. dettaIEGinom gentemot ensom
fast sådan inriktning politi-och trovärdig växelkurs. En av

efter fram produktivitet helahandken kommer itvingaatt
ekonomin.

omvandlingstrycketoch det skärpta2 konkurrensenFör att
förkrävs, det andra, driv-resultera produktivitetskall i att

förhumankapital bådekrafterna bygga stärks, män-att upp
företag. bör moderniserasoch Arbetsorganisationenniskor

reformeras, viljanoch lönebildningen så att att ta ansvar
dag. Utbildningenkompetens belönasoch öka isin änmer

förbättras. få betyd-Målet skallutvidgas ochbör utattvara
tillsynnerhetfler välutbildade arbetsmarknaden,ligt på i

sektorn.konkurrensutsattaden

samverkan mellan båda handlingslinjerSamspelet och dessa är
förenligt delegationens det väsentligastemening i strategin

ökad produktivitet. Skärpt omvandlingstryck och bättre driv-
krafter för kunskapsuppbyggnad bör tillsammans kunna ge
kraftiga produktivitetseffekter. gäller denDetta inte minst i
offentliga försektorn, dels skyddad konkurrens, delsvaritsom
ofta haft otidsenlig arbetsorganisation. delegationensDet ären
uppfattning konkurrens, konsekvensansvar och lärandeatt en

kan stark ökning produktiviteten denorganisation ige en av
offentliga sektorn.

förbättrade3 tredje inslag kommerSom driv-i strateginett
krafter för realkapitalbildning. Delvis ökadlär kapitalbild-

följdkomma de båda nämnda hand-ning som en av ovan
lingslinjerna, synnerhet internationaliseringen ochi genom

fastaden växelkurspolitiken. Till detta bör läggas insatser
för effektivisera kapitalmarknaden och öka sparandet,att
framför allt omvandla pensionssystemet,att samtgenom

försärskilda åtgärder modernisera infrastrukturen,att sys-
tematiskt inriktade höja produktiviteten.på att

Delegationen däremot för påverkainte insatseratt attmenar
branschstrukturen riktning särskilt hållnågoti mot t.ex-

förriktade stöd teknisk utveckling i vissaatt styragenom
förbranscher spelar roll produktivitetstillväx-någon större-
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En snabb teknisk utveckling följa,bör under förutsättningten.
den allmänna tillväxtpolitiken inkluderat deatt tre ovannämn-

da insatser.typerna av
Detta innebär blir och nedvänd förhållan-strateginatt iupp-

de till det dominerade för 20-tal sedan,synsätt dåårettsom
riktade industripolitiska påsatsningar FoU ochviss vissatyp av
branscher avgörande försågs långsiktig tillväxt ochsom pro-
duktivitetsutveckling. Enligt delegationens uppfattning bör

stället förbättrastrategin dei allmänna drivkrafternaattvara
för human- och realkapitalbildning.

Starka skäl talar för alla dessa olika åtgärderatt vävs samman
till helhetspolitik. Uppgiften skapandet väl-är göraen att av
stånd till nationell för både politiker, företagareprioritet,en
och organisationsföreträdare. Delegationen för delär sin över-
tygad produktivitetstillväxten kan höjas rejältatt deniom
svenska ekonomin. Uppgiften klar. Valet vårtär är eget.
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Särskilt yttrande
Jan Herin, Olle Johansson och Kjell Nilssonav

Produktivitetsdelegationen har kortpå tid genomfört ett om-
fattande utrednings- och analysarbete för granska produk-att

utvecklingtivitetens Sverige. Vi undertecknade,i representan-
för svenskt näringsliv, delar delegationenster bedömning att

Sverige har produktivitetsproblem. Svensk ekonomi har växt
långsammare ekonomin viktiga konkurrentländer,än i samti-
digt lönekostnader och krav långt snabbarestigitsom än pro-
duktiviteten. fortsattEn tillväxt skulle medföra svårasvag
ekonomiska problem framöver.

Delegationens analys har bidragit till öka förståelsen föratt
varför detta skett. Såväl stabiliseringspolitiken djuparesom
liggande, strukturella problem har spelat Vår uppfattningin. är

delegationen här bidragatt förgjort klara hurstora att ut
drivkrafterna bakom tillväxten försvagats och hur detta i sin

orsakat svensk ekonomi.tur stagnationen i
delarVi också delegationens uppfattning problemen böratt

tacklas stärka drivkrafterna för real-att och humanka-genom
pitalbildning skärpa omvandlingstrycket densamt svenskai
ekonomin. Detta innebär bl.a Sverige bör medgåatt EG,i
akutmottagningen bör hålla stängd, växelkursen fast, ut-vara
bildningens kvalitet höjas, infrastrukturen moderniseras,
transfereringssystemen ändras för stimulera arbete ochatt spa-
rande, offentligaden sektorn för konkurrensöppnas och kapi-
tal- och förmögenhetsskatten sänkas. Samtidigt måste närings-
livet skynda arbetet förpå effektiv arbetsorganisation.en mer

På alla dessa punkter har delegationens arbete lett till ökade
kunskaper hur tillväxtbefrämjande börom strategien ut.se
Arbetet har skett med föredömlig snabbhet. Betänkandet är
dessutom klart och pedagogiskt skrivet, vilket ytterligare bör
bidra till sprida kunskapen deatt svenska tillväxtproble-om

och förändringden den ekonomiska politikenmen av ärsom
nödvändig.

På punktertvå vill dock utvidgavi och fördjupa delegatio-
skrivningar. Det gäller dels löne- och arbetstidsanspass-nens

konjunkturcykeln,ningen över dels konkurrenslagstiftningens
utformning.

Delegationen rekommenderar produktivitetsbefräm-en mer
jande lönestruktur, med inslag såväl resul-prestations-av som
tatlöner. Samtidigt rekommenderas flexibla arbetstider.mer

delarVi denna uppfattning. Dock delegationenvi attmenar
tillräckligtgårinte långt.

Konjunkturnedgångar innebär företagen avskedar folk.att
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för-ochkompetensuppbyggnadenavbräckmedför iDetta
produktivitetssynspunktföretagen. Urstabiliteten isämrar

konjunktursväng-delfördeldet störrestor avenomenvore
arbets-ochlönerförändringarfångaskundeningarna avupp av

destabilitet på inter-betänkande visarDelegationenstider. att
kompetensutvecklinglångsiktigmedarbetsmarknaderna,na

produktiviteten.befrämjarför medarbetarnaoch karriärstegar
timlö-meddaggraddärför högre i mötasbörtider äniSämre

behöveranställd. Dåarbetstimmarfärrenejusteringar samt per
försämradepåverkas så negativtanställdaantalet inte av

kunskapermedarbetarnas intesamtidigtkonjunkturer, som
därförpolitiksådanarbetslöshetsperioder. En ärurholkas av

produktiv.ochhumanbåde
innehållabörlönernadetta ettbetyderkonkretMer att

delegationensvadkonjunkturanpassning änmåttstörre av
förslag årsar-delegationensbörLikasåinnebär.förslag om en

gällaarbetstidernaflexibilitetlåtatill iutvidgasbetstid att
arbetstidsfrågorna,regleringNuvarandemellan år. somäven av

betydandeinnebäroch in-slagkollektivthuvudsaki är av
tillgodoserlösningarmöjligheterna nåskränkningar i att som
revideras.önskemål, måsteanställdasdeföretagenssåväl som

lös-decentraliseradeförskapasbörVäsentligt större utrymme
övertids-förgällerdagde begränsningar iVidareningar. är som

utvidgas.böralltför ocharbete snäva
förslagdelegationensförändringardessa viMed attmenar

påtagligkunnaarbetstidsflexibilitet börochlöne- engeom
näringslivet.produktivitetenstimulans iav

betänkandedelegationenskonkurrensen, attgällerVad visar
kvantifiera, mellansamband, svårtfinnsdet än attett om

produktivitetstillväxtenochsidankonkurrens ågraden enaav
delegationensbakgrund,dennadelar,andra.den Viå synmot

elementcentralt strategiikonkurrensskärpt är ett enatt en
EG-medlemskapinnefattar såväl attför tillväxt. Detta ett som

för konkurrens ioffentliga sektornden privat samt attöppna
välOcksåavregleringar.genomföra olikaövrigt typer enav

sådankonkurrenslag kan iinstrumentfungerande ett envara
strategi.

målkonflik-förriskenframhålladockvillpunktdennaPå vi
övertygandebetänkande interna-Delegationens visar attter.

produktivitetstillväxten. Fördriver på atttionaliseringen
konkur-internationelladenklaraskall kunnaföretagsvenska

slagkraft. praktikenoch Istyrkadockkrävs vissenrensen
Samtidigtstorlek. visarofta kravdetta påinnebär vissen

struk-ochstrukturomvandlingbetänkandedelegationens att
produktivi-faktorer bakomväsentligaturrationaliseringar är
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tetstillväxten. praktikenI innebär sådan strukturomvandling
ofta sammanslagning olika enheter.av

därförDet utomordentligt viktigt förändringär att en av
konkurrenslagen utformas den hämmarsåinte näringsli-att

omstrukturering eller förmågadess konkurrera devets påatt
internationella marknaderna. Speciellt viktig detta detär när
gäller fusionskontroller.

Fusioner och företaguppköp normalt företa-inslagär iettav
verksamhet föroch uttryck osunda konkurrenshin-integens

der. kanDe också nödvändiga metoder skärptmöteattvara en
internationell konkurrens och höja produktiviteten dåex-
stordriftsfördelar föreligger.FoUi

Enligt denvår konkreta utformningenmåstemening kon-av
kurrenslagstiftningen beakta denna svåra Konkur-avvägning.
renslagstiftningen frånkännaskan betydelse för markna-inte

funktionssätt.dernas dockVi det dag viktigareitror att är att
olika marknader för utländsk konkurrens och avregleraöppna

offentligaden sektorn skärpa konkurrenslagen. Detän att är
nödvändigt det vidare arbetet med konkurrenslag-att en ny
stiftning hänsyn till möjligheterna framgångsrikt kon-tar att
kurrera depå internationella marknaderna kan resul-annars-

försämradebli möjligheter för näringslivet ökatatet att pro-
duktiviteten.

Särskilt yttrande
Andersson,Dan Villy Bergström och Roland Spåntav

Sverige har likhet med andra länder,i många under år,senare
haft lägre produktivitetstillväxt tidigare. finnsDetänen

orsaker tillmånga det viktig torde denmissgrepp imen en vara
ekonomiska politiken.

Produktivitetsdelegationen har förtjänstfullt arbete.gjort ett
Inte mångaminst bidrag förståel-tillexpertrapporternaav ger

för lands problem.vårtsen
utredningEn bestående bör bara uttala sigexperter ut-av

ifrån det utredningsmaterial fram. Går expertutred-tassom en
den analysgrundadening bedömningen harutöver utsagorna

knappast värde vilken helst medborgaresstörre än som annan
uttalanden. Det viktigt upprätthålla skillnaden mellanär att
medborgarkompetens och expertrollen.

Produktivitetsdelegationens arbetsschema ursprungligenvar
långsiktigt upplagt för möjliggöra forskninginitieradatt egen

underlag för delegationens bedömningar. Men utrednings-som

14 111-1129
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mindredärför blivitharDetmed år.förkortaskorntiden ettatt
ställningstaganden änför delegationensforskningsunderlagav

efterdessutomharDelegationentänkt.ursprungligen varsom
offentligadenpåarbetstiden ingåttförkortningen merav

Idirektiven.medlinjeuppfattar ligga ivad visektorn än som
delardemellankontrastenocksåarbete stordelegationens är

ochinitieradedelegationen expertrapporterbygger på avsom
skallunderlag. Detallmäntochäldreharsådana ett mersom

forskningsresulta-sammanfattningdelegationens avattsägas
klass.håller högochförenklatsföredömligtharten

slut-dessgällerdetsnabbtarbetat såhar närDelegationen
kopplingförslagensOftamedblandas smått. ärstortattsatser

vidsträckthetdenvisade. Genomproduktivitetentill inte som
berörs,samhällsområdenalladärhar,slutsatskapitlen nästan

ellerundersökningargrundadetillräckligt iförslagenblir inte
för-politiskutsedddelegation inteforskning. Vår är ensom

samling experter.sammansattärutan av
behöverhar,färg denpolitiskvilkenVarje regering, oavsett

sammanställningbeslut,förunderlag intesina avseriöst enett
här harkonstaterasamhället. Vi måstetrender attgällande eni

sådantallt, ävensig nästandelegation omyttratexperter omav
utvärderatÄn delegationenharmindrepå.inte expertärman

Somproduktiviteten.effekter påhakanförslag någraallaom
ellerutredningarandrasellerifrånbör utgåvi egnaexperter

uppfattningförexpertområde vårkunskap vårt attinomegen
allmänhet.medborgarnasvärdefull iskall änmervara

delegationensektornoffentliga går ändengällerdetNär
dendelha senasteden tagituttalarDär siglängre. attutan av
baserarochområdet isigfinns påforskningensvenska som nu

oftastudierenkla varitmetodmässigtstället avpå ytterst som
försökskarraktär.

förslagföljandehardelegationen visatinte attVi attmenar
produktivitetenpåverkar

sänks.lönUngdomars0
Arbetsförmedlingarna privatiseras.O

sänks.Förmögenhetsskatten0
beskattning.lägreVinstandelar gesO

utsträckning.ökadanvändsVinstandelar iochBonuslön0
konjunkturerna.medarbetsplatserna varierarpåLönerna0

påbaserakunnateller sigdettaharDelegationen inte utrett
forskningsresultat.entydigaandras

drivkrafterstarkarekravet attintrycket påfårLäsaren av
drivkraf-Starkarelöneskillnader.ökadeförordardelegationen

blirdågodaskall haföretagalla vinster tyinnebär inte attter
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omvandlingstrycket för lågt. Men vinsterna genomsnittsom
för industrin förväntas liten ekonomi liggai påöppenen sam-

omvärlden. Delegationens förslagnivå förhål-i iettma som om
lande till dagens läge skärpt omvandlingstryck kan tolkas

önskan högre arbetslöshet för närvarande.än änsom en om
finnsDet problem med drivkrafterna Sverige. Särskilt dei

kollektivanställdas lönesystem för litet bidrag till produkti-ger
vitetstillväxten. finns alltförDet liten stimulans att ta ansvar

befattningarnasoch utöka innehåll. Dessutom bidrar läng-inte
solidarisk lönepolitik lika mycket tidigare till produkti-re som

vitetstillväxten slå lågproduktiva företag.att utgenom
Delegationen har den ekonomiskai visatexpertrapporter att

med EG-länderna kanintegrationen produk-pågårsom nu ge
delarVi den bedömningen.tivitetsvinster. Delegationen har

därutöver dragit slutsatsen själva det politiska medlemsska-att
ökar produktiviteten eftersträvas.och bör Denna slutsatspet

baserad tillgängligtinte på expertmaterial ellerär internatio-
nella studier.

Delegationen vill ha lägre skatter sparande och högrepå
självrisker socialförsäkringarna, dvs det fallet främsti i senare
lägre vid sjukdom och arbetsskada. finnasersättning kanDet

förskäl dessa ställningstaganden, knappast produktivi-men
tetsskäl. fallDe uppenbara.i varjeär inte

Slutsatskapitlen har de delar baserasi inte på expertrap-som
substans fråninte partikansli ellerporterna än text ettmer en

haroch det analyseratsintresseorganisation och diskuterats
delegationen långt mindre vadinom vanligtvis skerän isom

fora.sådana Många delegationens förslag kommer, deav om
genomförs, förändra inkomst- och maktfördelning mellanatt
människor mellan offentlig och sektor. försla-Omsamt privat

skall genomföras bör det utifrånske politiska värderingargen
inkomst- och maktfördelningen samhället hänvis-iom utan

förmentatill effekter produktivitetstillväxten.ning på

Vad delegationens egentliga resultatär

Halkar efterSverige Vi det följandepå Sverige harsättser
under de haft20 lägreåren ökningstakt arbets-senaste en av
produktiviteten industrin flera viktigai konkurrentländer.iän

det harMen kontinuerliginte utvecklingvarit hänförutanen
till perioder. Eftersläpningentvå infallersig under de perioder

då haftSverige har kostnadskriser beroende högre ambitionpå
det gäller sysselsättningen. Sverigesnär ökningstakt ligger un-

der länder Japan, Belgien och Frankrike, och mednivåisom
Västtyskland, väsentligt USA och Canada. hadeViövermen
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för påländerolikaredovisat just visa attföredragit attatt man
enkeltkanochspridning,finns inte ettdet att semanen

länder.förts olikapolitikmed densamband isom
allaförloratfå intrycket Sverigeläsarenkan motNu att

flera decenni-kontinuerlig underochländer varitatt processen
mångfacetteratenligt såProblemet vår mening attär nyan-er.

efterföre ochperiodenunderUtvecklingenviktiga.ärserna
drabbadesjämförelseländerberördahurberor på1950 på t ex

deutvecklingen tvåtillFörklaringarnavärldskriget.andraav
demografiskskillnaderpåverkas idecennierna ut-senaste av

BNPhar Sverigesokritiskt växtveckling. Mätt på sättett
för konkur-våragenomsnittetlångsammare invånare änper

villtillväxtenverkligendet mätarentländer. Men är manom
hän-åldersstrukturen måsteförskjutningaroch taiinte man

omvärlden.snabbare Sverigeäldreantalet itill i änväxtattsyn
äldreradikalt. FlerbildenändraskorrigeringdennaGör man

Förskjutningarförvärvsarbetar.färre idetinnebär äratt som
Jämförelsen börjämförelserdemografin BNP capita.styr perav

eko-ålder detyrkesverksambefolkningendärför gälla äri om
jämföra.villeffektivitetnomiernas man

avvikerländertillhänsyn mångaocksåViktigt attatt taär
offentligadeninternationella konventionenfrån den sättaatt

bokfö-Användertill noll.produktivitetsektorns sammaman
yrkesverk-jämför befolkningenländeralla iringsprincip i samt

blirför åldersammansättningenför korrigeraålder attsam
konkurrent-BNP-utveckling Sverige iresultatet i somsamma

1970-88.länderna åren
beroendeverkligheten påfinns olikaDet sätt presenteraatt

ökarbortförklaring redovisarproblemställning. Den vi ovan
inkomsternahellerdärmedochproduktiviteten inte texinte

Å be-delegationenssidan kanandratill pensionssystemet.
felaktiga slutsatserleda tilloklarhetergrundskrivning på av

harde allraUnder årenpolitikrekommendationer.och senaste
flesta andradeBNP-tillväxtmycketdockSverige änsämreen

konkurrenskraftsproblem, vilketblaberoende visarländer på
för produktivi-betydelseavgörandestabiliseringspolitikenspå

tetsutvecklingen.
för hävdagrundfunnithar någonDelegationen attinte att

produktivitetsproblem. Somsystemfel bakom Sverigesligger
konstaterarbiträdande sekreterare idelegationens expert-en

systemfel.styrfeldet änärrapport snarare
omfatt-decenniernadehar under två iSverige störresenaste

offentliga och kvinnorssektorndenomvärlden ökatining än
produk-förändringar påverkararbetslivet. Dessadeltagande i

därför kanlängredemycket använ-så intetivitetsmåtten att
korrigeringar.das utan
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slutsatserFem
Vi delegationen kommit långt finnadet gälleratt när attmenar

förklaringarnade viktiga till produktivitetsproblemen och bor-
de ha koncentrerat redovisningen till dessa. Som det kanvi ser

forskningden och de utredningar delegatio-ipresenteratssom
sammanfattas fem punkter.inen

klart viktigasteDen upptäckten, det gäller förklaranär att
det svenska produktivitetsproblemet, detta koncent-är att är

dels till period slutet 1970-talet dels till deirerat sistaen av
fallenl980-talet. bådaåren I det sigrör störningarav om

frånutgående misslyckad stabiliseringspolitik.en
Under l970-talets hälft,andra efter den första oljekrisen,

genomgick Sverige allvarlig kostnadskris med lågt utnyttjan-en
de kapitalet med stödåtgärder företagtill och till syssel-av men

förlängdeKostnadskrisen den svenskasättningen. konjunktur-
återhämtningen med Kapitalbildningenår. upphördeminst tre
tidvis helt industrin, endast förekom.i reinvesteringar

Under slutet l980-talet tappade regeringen greppetav om
efterfrågeutvecklingen allmän överhettning inträffadeså att en

ekonomin och arbetsmarknaden. Rörligheteni på blev stor,
sjukfrånvaron sköt höjden och desorganisationsfenomeni upp-
stod.

Under dessa avvikandetvå perioder, då hadeSverige en
produktivitetsutveckling andra länder,mångasämre iän var

förstalltså frågadet underutnyttjande kapitalet ochettom av
sedan överutnyttjande arbetskraften. båda fallenI drevsett av
produktivitetsutvecklingen ned till onormala Stabilise-nivåer.
ringspolitiken bär skulden fallen.bådai

Rapporterna Ragnar Bentzel, Lennart Hjalmarsson medav
WalfridsonBo studierna internationaliseringensamt om av
Lundberg ochLars Per Hansson Anders Björklunds studiesamt
sjukfrånvaron förgrunden delegationens slutsatserär iom

detta avseende.
Den andra punkten omvandlingstrycket. Denär samman-

effektenlagda offensiv devalvering, obru-i stort settav en en
god konjunktur under perioden 1983 till och den1989ten

dramatiska ökningen konsumtion och byggande följdav som
kreditavregleringen skapade för lågt omvandlingstryck.ettav

blev för förlätt företagsledarna,Det och det blev för liten press
rationaliseringar och ökad produktivitet sänka kost-att genom

naderna. Lärdomen företagen ständigt behöverär att utsättas
för kostnadspress.

Utbildningens betydelse uppenbar. Delegationen harär
genomfört expertstudie analyserat de internationellaen som
jämförelserna grundskole- och gymnasieelevers kunskaper.av
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för slut-underlaghaft begränsat sinasåledesharDelegationen
svenska elevernadetolkningskolsystemet. Vår är attsatser om

kunskapgenomsnittslig områ-påvästvärlden vissaförhar en
främstaallradeelevertillhör svenskaområdenden, på vissa
huvud-till.de Expertrapporten visarandra liggeroch på sämre

skiljerskolsystem sig.det två negativtsakligen utäratt som
och USAs.StorbritanniensDet är

problemutgångspunktverkar inomiDelegationen sin ettta
hadesvenska l3-åringarsedan dåför drygt 10skolan år svaga

från blev1980studienmatematik. Dennakunskaper i var-en
förändringaromfattandetillleddeocksåningsignal avsom

för idagunderlagfinnsmatematikutbildningen. Det inget att
skall ändras. Menskolsystemetsvenskahur detnågotsäga om

omvärlden. Vi utgårhögreelevkostnaderna iänär somper
skolan.behövsifrån det idelegationen styrsystemett nyttatt
tidigareproblemetdethögskolangällerdetNär är stora

därför förharkapaciteten. Sverigebyggaunderlåtenhet utatt
utbildningsviljaUngdomarnaslångtidsutbildade. intetas

avkastningendelegationenhartillvara. visatDäremot inte att
tillungdomarförför litenutbildningen motiverapå attär

platser.antalet Pro-fler sökandeutbildning. Det många änär
kapacitet.därför högskolansblemet är

har behovproduktionenfaktornfjärdeDen är att en nyav
arbetskraften.kompetensutvecklingocharbetsorganisation av
såväl detslutsatserviktigastedelegationensdelar närDär vi

tjänstesektor.offentligochindustringäller privatsom
infrastrukturen. Härfemte betydelsen viärDen är av

utbyggnadenlägrebedömning. Dendelegationensosäkra på av
underkonkurrentländerinfrastrukturen Sverige mångaii än

tillförklaringbidragandekan1970-1988perioden vara en
finnsOsäkerhetenproduktivitetsproblemen. samman-om

resultat.olikautredningarforskning ochdärförhangen att ger
kunnatsamtidigtredovisarDelegationen inte attatt seman

karaktär verkarVerksamhetensbetydelse.ägandeformer har
effektivitet.för skillnadenbetydelsenavgörandeha den i

under ochresultat 70-fullt redovisatEtt är attinte utannat
haftför konkurrensbranscherde80-talen har varit utsattasom

reglerade.deproduktivitetlägre ärän som
femnämnda punkternahärdeSammantaget ärvi attmenar

produktivitetsproblemen ochunder 1970-tillförklaringarna
stabilise-det gällerdvs de begångna1980-talen, misstagen när

omvandlingstrycket, dimensioneringenringspolitiken, ut-av
lång-infrastrukturen och denförsummandetbildningen, av

inriktningenochförändringen arbetets organisationavsamma
dessagenomföra förändringar områ-drivkrafterna. påAttav
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fullt uppgifter förden tillräckliga statsmakterna underär att
lyfta90-talet skall kunna produktivitetsutvecklingen klart över

konkurrenters.våra närmaste
saknar konsistent ekonomisk-politiskVi linje delegatio-ien

flagrantaarbete. Det exemplet delegationenmest är attnens
vill behålla det omvandlingstryck starktinte såsigsägerman

företräda. föreslårDelegationen nämligen lönerna påatt ar-
betsplatsnivå företagetskall sänkas har konjunktur.om en svag

förstöd linje anförSom djuparenågon statistisksin inteman
analys fallstudierendast utförda syftenågra påiutan annat
svenska och storföretagutländska där undersökningsmetoden
huvudsakligen utförda konsulter.varit intervjuer av

väljerVi diskutera detta förnågot exempelatt visaatt att
det med sakkunskapsvårt mycketär såsigatt yttra om som
delegationen [Vi kunde ha valt andra exempel stället.gör. inu

första problemetDet gäller hur risk löntagare skallstor en
företag.bära Mest risk skall den bärai kan bestämmaett som

företaget. centralt förEtt ägarmaktenimest iargument en
marknadsekonomi för risken. Genom delega-stårär ägarenatt

förslag skulle paradoxalt grunden förtionens ägarmaktennog
försvagas.

andra fråganDen löntagarna bättre kanär än ägarenom
klara inkomsten. villsvängningar Löntagarna haistora in-
komsttrygghet och har företagenriskeraversionstörre mot än
och dess Löntagarna har den möjlighet till olikaägare. inte
finansiella konstruktioner den riskspridning äga-som ger som

fallhar. skulleI löntagarenså deltidsanställd olikapåren vara
arbetsplatser för få möjlighet till liknande riskspridningatt som
ägaren.

tredje fråganDen det bra för produktivitetenär ärom
framgångFöretagets starkt beroende löntagarnasär av engage-

för produktionens mål. Det rimligt dettaär att anta attmang
påverkas starkt lönen sänksnegativtengagemang utan att,om

löntagaren det, arbetsinsatsen försämras.som ser
Ytterligare faktor utbudet arbetskraft till arbetsplat-ären av

har löner. Redan har denvariationer konkurrens-iser som nu
sektorn de konjunktursvängningarna ochutsatta största pro-

blem med rekrytera arbetskraft. löntagarnaOm deatt attser
vid lågkonjunktur fleraunder riskerarår lägre lönen att en
kommer deras vilja söka till K-sektorn minska.sig Omatt att
företaget själva befinnerverketi strukturkris kansig i en
lönesänkningen längre Därförpågå tid. kommer löntagarnaen

kräva riskpremie för anställning industrin.att iatt taen
företagenFör kan detta innebära deatt översett en

konjunkturcykel, betala högre förmåste lön lockaatten mer
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sektorn. Detkonkurrensutsattatill den ärlöntagareriskaverta
kvalifi-denkommerdärmedarbetsgivarnasäkert attinte att

arbetskraft de önskar.cerade
bygger pålönkonjunkturanpassad attFöreställningen om

arbetskraftkortutbildaddominerasarbetsmarknaden somav
företagen. Mentillbindning merpartenstarkhar avinte en

vadfinnsframtiden påochidagbåde isysselsättningen än mer
arbetsplat-gällerkarriärarbetsmarknader. Detkallarekonomer
arbete. Viutvecklasför i sittlängedär attstannarmanser

medflexibla löner överenskraven på stämmerifrågasätter om
produktionen.inriktningdenna avnya

medproblemförslagdelegationensmeduppstårDessutom
Företa-arbetsplatser.olikamellanproduktivitetsfördelningen

konjunk-beror pådesvårigheterdesällan möter envet omgen
minskninglångsiktigdeteller sigturnedgång avrör enomom

skalllöntagarnaOmstrukturförändring.dvsefterfrågan, en
struktur-lågkonjunktur sigvisarlönsänka i ensin varasomen

mellanproduktivitetskillnadendetinnebär iförändring att
mellanproduktivitetsspridningenökaökar. Attföretagen ar-

bidraromvandlingstycketminksadärmedochbetsplatserna
produktiviteten.förbättratillinte att

nackdelar.raddärförhararbetsplatsnivåFlexibla löner på en
sysselsätt-förbradetuppfattningendäremot ärdelarVi att

nationellreallönerna påkapacitetsutnyttjandetochningen om
ekonomin.fånga ioch kan störningarflexiblanivå är upp

konjunkturanpassadsänksomvandlingstrycketOm genom
önskvärdbehållaförarbetslöshethögredetbehövs attlön en

omvandlingstrycket.pånivå
därförtillrekommendationer regeringen ärVåra

högsko-särskiltalla nivåerutbildning påpåöka satsningarna-
personalutbildningenochlan

undvikastabiliseringspolitiken, över-stramhet atti genom-
hettning

upprätthållasböromvandlingstrycket-
arbetets organisationför förnyelsenstöd av-

infrastruktur.iinvesteringarmer-
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Bilaga l
Delegationens ledamöter

Ordförande

Ekon. lic. Klas Eklund
planeringschef i finansdepartementetF. d.

från 1990-04-01

Generaldirektör Allan Larsson
Chef för arbetsmarknadsstyrelsen
till 1990-02-27

Ledamöter

AnderssonFil. kand. Dan
samhällsekonomiska avdelningLOs

Professor Sven-Erik Andersson
verkstadsteknisk forskningChef för Institutet för

Villy BergströmDocent
institut för ekonomisk forskningChef för Fackföreningsrörelsens

Ann-MarieStatistikchef Bråthén
Statistiska centralbyrånNationalräkenskapema,

Docent Alf Carling
Överdirektör för Konjunkturinstitutet
till 91-04-30

Generaldirektör Birgit Emgren
Chef för Patent- och registreringsverket

Professor Hans G Forsberg
Verkställande direktör for Ingenjörsvetenskapsakademien

Professor Marianne F rankhaeuser
Chef för Förenheten psykologi, Karolinska institutet



Bilagor428

Hans-01ofHagénFil. dr.
vid NUTEKUtredningsavdelningen

HeikenstenEkon. dr. Lars
vid finansdepartementetavdelningenekonomiskaChef for

Herinlic.Ekon. Jan
arbetsgivareföreningenChefsekonom, Svenska

HillbomDirektör Lars
Kooperativa Förbundet

HjalmarssonProfessor Lennart
universitetinstitutionen, GöteborgsNationalekonomiska

IsakssonFil. kand. Mats
1991-09-30tillindustridepartementetSakkunnig,

JohanssonDirektör Olle
IndustriförbundetochKarlskoga Invest

Professor LundbergLars
forskningför ekonomiskinstitutFackföreningsrörelsens

Konoemchef Kjell Nilsson
Trelleborg AB

Roland SpåntFil. dr.
Utredningschef, TCO

WadensjöEskilProfessor
universitetforskning, Stockholmsför socialInstitutet

ÖhmanUtredningschef Christer
1990-09-09industriverk tillStatens

Sekretariat

Karlströmdir. UrbanEkon.
från 1991-01-01finansdepartementetKansliråd,

Rolf SkogCivilekonom
till 1990-12-01justitiedepartementetUtredningssekreterare,

ErixonFil. dr. Lennart
universitetinstitutionen, StockholmsnationalekonomiskaLektor,

BlomquistFil. kand. Peter
från 1991-08-12industridepartementetKanslisekreterare,
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Bilaga 2

Kommittédirektiv

forskningsprogramUtrednings- och om
produktivitetsutvecklingen i näringslivet

Dir. 1989 19

1989-09-28.vid regeringssammanträdeBeslut

anför.Chefen för industridepartementet, statsrådet Nordberg,

Mitt förslag

tillkallas uppgift analysera utveck-föreslår delegation medJag attatt en
näringsliv. Syftetproduktiviteten i svenskt skalllingen attvara geav
främjar produktivitetstillväxten.förregeringen underlag åtgärder som

Bakgrund

välfärd iekonomins styrka och landets betydandesvenska ärDen ut-
avhängig produktivitetens utveckling, förmågan effek-sträckning dvs. att

tillgängliga för produktion tjänster.utnyttja och Desstivt resurser av varor
blir särskilt påtaglig resursutnyttjandet i ekono-för tillväxten dåbetydelse

Sverige förvärvsinten-min land med låg arbetslöshet ochhögt. Iär ett som
produktivitetens tillväxt i utvecklingensitet hög grad brut-bestämmer av

för reallöneökningar.tonationalprodukten och utrymmet
Produktiviteten i offentliga bl.den sektorn har studerats expert-av a.

offentlig ekonomi ESO. samlad analysför Däremot saknas en avgruppen
produktiviteten i näringslivet Underlagetutvecklingen under år.av senare

tjänstesektom.särskilt bräckligt det gällernärär

produktivitetenpåverkarFaktorer som
produktivitetarbetskraftens påiförändringarsikt skerPå kort stora

i regeleftersom företagenkapacitetsutnyttjandet,ivariationergrund av
kortsiktigamedarbetskraft i sambandanställerrespektiveinte säger upp

i produktionsvoly-förändringlångsiktigproduktionen. Ensvängningar i
sysselsättningen.anpassningtillleder dock avenmen

förklaras ökaddelssikt kanproduktiviteten på långökningEn avav
ökningkapital, delsarbetskraft medersättsmekanisering, dvs. avatt av en

kapitalarbetskraft medersättsfaktorproduktiviteten. Närtotaladen s.
i snabbareproduktiviteten ökararbetsproduktiviteten. Omi regelökar
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kapitalintensitet totaladenförklaras ökad sägsmedvad kantakt än som
faktorproduktiviteten ha ökat.

överflytt-faktorproduktiviteten ärökning den totalatillEn orsak s.av
omfördelas från sektorer medfortlöpandeningsvinster, dvs. att resurser
Strukturomvandlingens bety-produktivitet.till med högresektorerlägre

svenskatidigt denekonomiska tillväxten har betonatsför dendelse av
till uttryck i den Rehn-kommithar bl.fackföreningsrörelsen. Detta s.a.

omvandlingtill främja snabbsyftadeMeidner-modellen, motatt ensom
i näringslivet.högproduktiva verksamheter

höjdomvandling tillför ledervillkorgrundläggandeEtt ensomen
fritt internationellt handelsutbyteproduktivitetgenomsnittlig är samtett

resursfördelning i inhemska eko-för effektiv denförutsättningargoda en
arbetsmarknademaskapital- ochDärvid såvälnomin. spelar varu- som

viktigfunktionssätt roll.en
Ökningen emellertid tillfaktorproduktiviteten förklarastotaladenav

utbildningförnyelseteknisk organisatoriskochövervägande del samtav
nyin-kapitalbeståndetföryngring totalaarbetskraften. detEn genomavav

maskiner anlägg-ekonomiskt förslitna ochutrangeringvesteringar och av
iproduktivitet. beror hög grad påFömyelsetaktenningar till ökadleder

företagen ii enskildaforskning utveckling såväl desatsningar ochpå som
spridamöjligheterna ochberoenderegi. ocksåoffentlig Den är attav

förutsättningar-organisatoriska lösningartekniskainföra och samt axnya
Utbildning arbetskraftnyföretagande.produktutveckling ochför avna

förutsättning för utvecklingenviktig roll ochspelar också är mot merenen
förproduktion i näringslivet liksomkunskapsintensiv och kundanpassad

organisationsforrner.produktionsmetoder ochintroduktionen nyaav nya
emellertid ocksåfaktorproduktiviteten påverkastotalaDen av s. var-

tillattitydema arbete ochdagsrationaliseringar arbetsplatsernapå samt av
kvalitetsmedvetandet.

förbätt-produktionsprocessen kompletteras dessutomFörändringar i av
framsteg leder till ökadkvalitet. Tekniskaringar produkternas somav

produktutveckling.ochproduktivitet består således både av process-
kapitalintensi-bidrag frånproduktivitetstillväxten påuppdelningEn av

organisatorisk förnyelseteknisk och haröverllyttningsvinster samttet,
emellertid entydigtpraktiken svårtpedagogiska förtjänsten detI är att

kategorin. vissförändring till eller andra Enhänföra viss den enaen
tillliberalisering världshandeln, lederförändring, exempelvis enen av

genomsnittligai ekonomin ökar denomfördelning pro-resurser somav
framtvingar effek-samtidigt vilketduktiviteten konkurrensenoch skärper

ständigt samspel mel-produktionen. pågår såledestiviseringar Här ettav
faktorer.olikalan

Produktivitetsutvecklingen näringsliveti

Produktiviteten i den svenska industrin ökade under l960-talet imed
genomsnitt 7 Produktivitetstillväxtenår. obetydligtendastprocent per var
lägre under 1970-talets första hälft, avstannade heltnästan undermen
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tillväxt-produktiviteten ökatDärefter återdel. hardecenniets mensenare
genomsnittetnivåinte i medvarit ojämn och1980-taletundertakten har

för l960-talet.
itillgänglig statistik medenligtproduktivitetenökadebyggbranschenI

i nivål970-1987, vilketperioden ärunderårgenomsnitt 3 procent per
tjäns-industrin. privatainom I denökningstaktengenomsnittligamed den
underi genomsnitt 3 årproduktiviteten medökade procenttesektom per

omkringsjunkit tilltillväxttakten ldock1980-talet harUnderl970-talet.
tjänste-allvarlig bakgrundsärskiltnedgång är attDenna motprocent. av

näringslivet.sysselsättningen ihälftenför drygtsektorn avsvarar
1970- och l980-talen ärproduktivitetstillväxten underi ettNedgången

efter 1975under årenfenomen. Nedgången närmastinternationellt var
medfördeindustriländer, vilketikraftigare i Sverige andraemellertid än

tilli förhållande omvärl-industrin sjönki svenskaproduktiviteten denatt
i Sverige varit någotproduktivitetstillväxten1980-talet harUnderden.

Jämförelsema påverkasgenomsnitt.ii OECD-ländemalångsammare än
Vidproduktivitetstillväxten ikraftiga Japan.emellertid starkt den enav
Sverigeutvecklingen ivisar sigdetjämförelse exkluderar Japan attsom

genomsnitt i OECD.medi överensstämmer1980-taletunder stort sett

produktivitetstillväxtenPolitik för främjaatt
itakt kan deti relativt långsamproduktiviteten fortsätter ökaOm att

materiell välfärd ikraven på ökadbli tillgodoseframtiden allt svårare att
förutsätt-olika förbättramed medeldärför angelägetsamhället. Det är att

tjänstesek-i industrin ochproduktivitetsutvecklingför godningarna en
betydandeolika sammanhang ochi rad ägnashar påpekatsDettatom. en

Utvecklingen3.långtidsutredning SOU 1987i 1987uppmärksamhet års
stabiliseringspoli-förförutsättningarnaproduktiviteten påverkar ävenav

förutsättning-förbättrari produktivitetenstabil tillväxttiken. god ochEn
tillkostnadsutveckling i förhållande omvärl-rimlig pris- ochför enarna

den.
tillväxtekonomiskfrämja snabbNäringspolitiken syftar till att ge-en

näringslivets interna-strukturomvandlingen stärkaochunderlättaattnom
främjadärförviktigt inslag i politikenkonkurrenskraft. ärEtttionella att

liksom bl.a.Regeringen också,produktiviteten. hartillväxt igod ar-en
frågor blirdessai olika sammanhang betonatbetsmarknadens attparter,

viktiga i framtiden.särskilt
tillväxttaktproduktivitetenstill nedgången iorsakenKunskaperna om

otillräckliga inte minst detemellertid närl980-talen1970- och ärunder -
närings-utformningenvidstatsmakternatjänstesektom. Förgäller att av

ytterligarebedöma behovet1990-talet skall kunnapolitiken rättunder av
därför nödvändigtproduktiviteten, görafrämja detför ärinsatser attatt

utvecklingen.grundlig analyssamlad och aven
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forskningsprogramUtrednings- och

regeringen bemyndigar migföreslår jagbakgrunddennaMot attatt
produktivitetsut-delegation uppgift analyserasärskild medtillkalla atten
Till delegationenindustrin privata tjänstesektom.vecklingen i och den

myndighe-för de berördareferensgrupp medknytasbör representanteren
näringslivet.fackliga organisationerna ochdeterna,
redovisa aktuelldelegationen och kommenteraförsta skallI stegett

preliminär analysinomstatistik forskning området ochoch göra en av
produktivitetens tillväxttakt. samband därmedtill i Iorsakerna nedgången

ijämföras. utgångspunktutvecklingen i Sverige och andra länder Medbör
främstdelegationen formulera frågor inom de områdenbördetta arbete

myndig-för utredningsuppdrag läggs pånedan utsamt attsvarasom anges
för olikauniversitet Möjligheterforskningsinstitut, och högskolor.heter,

genomförs börinstitut samverka uppdragenmyndigheter och när tasatt
till vara.

teknikspridning och utbildningInvesteringar,

för-för produktiviteten ochmateriella investeringamas betydelseDe
i undersökningar. intressantnäringslivet tidigare Eni har betonatsnyelsen

Elektronik ochteknikspridningens betydelse.fråga i sammanhangdetta är
möjligheterdecennium heltinformationsteknik har på något skapat nya

produktion materialflöden underlättateffektivare styrning ochtill samtav
hur kun-administrativ rationalisering. område bör undersökasEtt ärsom

tillverkninginförande produktionssystem, datorstyrdskap och av nyaom
vid tillämp-vilkasprids, också eventuella problem uppståretc. sommen

ningen teknik.dennaav
förskjutning kunskapsintensivindustrinsMot bakgrund mot merav

särskiltproduktion tjänstesektoremas ökade betydelse detärsamt av
utbildning arbetskraft förvilken betydelse harintresse analyseraatt av

produktiviteten.utvecklingen av

medinflytandearbetsmiljö ochArbetsorganisation,

Även effektiviseratekniken erbjuder möjligheter produk-attstoraom
förattityder betydelse dentionen, de anställdas kunskaper ochär storav

formerna förgenomföras.förändringar kan Behovet ochtakt varmed av
information till i samband medutbildning, medinflytande och anställda

därförverksamhetsförändringar område bör studeras.är ett somex.
förutsättning förFörändringar i arbetsorganisationen viktigär att nyen

utnyttjas effektivt Utformningen arbets-teknik skall kunna på sätt.ett av
direkt produktiviteten,organisationen påverkar också attt.ex. genom

motivation, utnyttja sin kreativitetmöjligheterpåverka de anställdas att
välbefinnande. Arbetsorganisationens för ökadbetydelsederassamt pro-

delegationen. viktig frågaduktivitet sålunda särskilt beaktasbör En ärav
utformasarbetsorganisationen för flexibiliteten på dekan ökahur att

varjeinterna arbetsmarknader arbetsplats utgör.som
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Dålig arbetsmiljö tillleder fysisksåväl psykisk förslitning män-som av
niskor och dåligär hushållning med arbetskraften. Ett viktigt områdeen

utreda därför vilketär på arbetsmiljönatt sätt kan förbättras för främjaatt
produktivitetstillväxten. Delegationen bör därvid beakta det arbete som
bedrivs i arbetsmiljökommissionen.

En omfattande forskning arbetsorganisation, arbetsmiljö och medin-om
flytande bedrivs med frånstöd arbetsmiljöfonden. Delegationen bör beak-

resultaten från forskning.dennata

Näringslivets internationalisering

Liberaliseringen handeln med har under efterkrigstiden spelatav varor
viktig förroll strukturomvandlingen och produktivitetstillväxten,en

främst inom industrin. Effekterna torde ha varit särskilt under 1960-stora
talet börjanoch l970-talet.av

Näringslivets ökade internationalisering innebär företagensatt anpass-
ning till förändringar internationellade konkurrensbetingelsema ävenav
framgent kommer den dominerande orsaken tillatt strukturomvand-vara
lingen i Sverige. Under 1990-talet kommer bl. EGs inre marknad ocha.
liberaliseringen handeln tjänstermed inverka på strukturomvand-attav
lingen i Sverige. tjänstesektomFör torde ökad internationell konkur-en

förbetydelse produktivitetsutvecklingen i framtiden.rens
Mot denna bakgrund viktigtär det utreda hur vidareutvecklingatt en av

den internationella arbetsfördelningen påverkar produktivitetsutveckling-
inte minst i tjänstesektom. Det särskiltär viktigt belysa vaden, att ett

närmare samarbete med EG, detnär gäller bl. handel, Standardiseringa.
och samarbete inom forskning, fåkan för betydelse.

Skatter och regleringar

Staten påverkar direkt betingelsema för ekonomisk tillväxt attgenom
flera de och villkor betydelseär för näringslivetsange av normer som av

verksamhet. Det gäller skattesystemets utformning,t.ex. regler styrsom
kreditgivning, produktlagstiftning, arbetsrätt, miljölagstiftning Fleraetc.

dessa områden, exempelvis kreditmarknaden, har under årav senare
reformerats. Vidare är genomgripande omläggning skattesystemeten av
förestående. Delegationen bör belysa hur samhällets regelsystem på olika
sätt kan tänkas inverka på produktivitetsutvecklingen.

Marknadens funktionssätt

Marknademas förmåga effektivt omfördela reala finansiellaatt och
är grundläggande betydelse för strukturomvandlingen ochresurser av en

snabb produktivitetstillväxt. Här har arbetsmarknaden central ställningen
kapitalmarknadenäven och varumarknaden spelar viktig roll.men en

Delegationen bör studera hur utvecklingen på dessa marknader under
år påverkat produktivitetstillväxten. Delegationen bör beaktasenare att
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Förstärkt konkurrens-kommittéstatligutredskonkurrenspolitiken enav
1989 12.dir.politik, nr.

Statistik
tillförlitliggivetvisproduktiviteten ärför analyserGrundläggande enav

gällersärskilt detbräcklig, närstatistikenemellertidärstatistik. Dessvärre
ochproduktionomfattar bådestatistikDetaljeradtjänstenäringama. som

Även statistiken överindustrin.föregentligen barafinnssysselsättning
grundbl. påosäker,blivit alltmerdockproduktion har avindustrins a.

finnskvalitet. Detprodukternasförbättringarvärderasvårigheter att av
kanförslagoch lämnagranskadelegationenföranledning att somsåledes

närings-produktiviteten iför mätametodernastatistiken och attförbättra
livet.

tidsplaninriktning ochArbetets
skallanalysernaresultatetskallfrågor attval avvidVägledande varaav

främjaföråtgärderolika attbedömaforunderlag attanvändaskunna som
produktiviteten.tillväxtsnabbare aven

förbetingelsergodaskapadethandlar attplanövergripande omPå ett
stabiliseringspoliti-spelarDärvidekonomin.iresursfördelningeffektiven

roll.viktigfungeramarknaders sätt attolika enochken
förekommerinsatsernäringspolitiskasärskilda somexempel påSom

produktionsteknik ochintroduktiontill FoU,stöd nyavkan nämnas
ochnyföretagandefrämjaförinsatsergörs attproduktförnyelse. Dessutom

arbets-inomåtgärderocksåbetydelse ärkompetensutveckling. Av stor
arbetsmarknaden.påomställningenunderlättaförmarknadspolitiken att

ochproduktionenhälftenföridagtjänstesektorn avprivataDen svarar
förunderlagen attochKunskapernanäringslivet.isysselsättningen om

Vidbristfälliga.sektor äriproduktiviteten dennautvecklingenbedöma av
produkti-utredningdenfrånresultatenområde bör ominom dettastudier

förD1984lrådetinitieratstjänstesektornivitetsutvecklingen avsom
beaktas.tjänstesektornochhandels-inomfrågor

samarbeteinternationellttillmöjligheternautnyttjabörDelegationen
utrednings-ochforsknings-utländskatillockså kunnaböruppdragoch ges

direktorati OECDsarbetetkan nämnassammanhangdettaIinstitutioner.
utvecklingtekniskanalyseramedindustriteknik och attvetenskap,för

indikatorer.strukturellautvecklamedarbetet attinvesteringar samtoch
produk-olikafrånerfarenheterdelaktivtvidareDelegationen bör ta av

myndigheter.ochföretagutländskaochi svenskainsatsertivitetshöjande
företrä-fackligaarbetsgivarrepresentanter,såläggas attStudierna bör upp

informa-redovisarochinhämtartillsammanstjänstemänstatligaochdare
tillkompletteringDelegationen bör,insatser.framgångsrika somtion om

företagsnärainitieraövrigt,iutredningsprogrammetochstudierdessa
produktivitetenhöjaförmedelutveckla attochkartläggasyfteprojekt i att

arbetsorganisation.ändamålsenligbl. mera. engenom
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Delegationens arbete bör bedrivas så slutrapport Föreligger vidatt en
utgången år 1992. Forsknings- utredningsuppdragenoch liksom annatav
material redovisas formbör löpande i delrapporter seminarier.ochav
Delegationen skall beakta i direktivenvad inriktningsägssom om av
utredningsförslag dir. 1984 regeringen föreskrivit5 vad beak-samt om
tande EG-aspekten dir. 1988 43.av

Hemställan

hänvisning tillMed vad jag anförthar hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för industridepartementet

tillkalla särskild delegation omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976 119 med högst 17 ledamöter med uppdrag analysera produk-att-
tivitetsutvecklingen i näringslivet

ledamöterna ordförande.att utse atten av vara
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt åtexperter, annatom

delegationen.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta tolfte huvudtitelns anslag Utredningaratt
m. m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hans hemställan.

Industridepartementet
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Bilaga 3

4l99008-09 I
658390AL

för analysDelegationen av
iproduktivitetsutvecklingen

näringslivet
Industridepartementet

STOCKHOLM103 33

åtgärderproduktivitetsbefrämjandeförriktlinjerfrågaiUppdrag om
delegationen Iarbetslivsfonden ochcentraladenuppdrar åtRegeringen

produk-näringslivetiproduktivitetsutvecklingenanalysför198902 av
förriktlinjertillförslagutformai samarbetetivitetsdelegationen pro-att

arbetslivet.i helanår brettåtgärderduktivitetsbefrämjande utsom
mel-sambandetvadkunskapslägetbeskrivaingåruppdragetl att avser

arbetsmiljöför-arbetsorganisation och andraförbättradsidanlan å enena
produktivitet.ökadsidanandraoch ååtgärderbättrande en

olikaiförsöksverksamhetpraktiskocksåingåruppdraget attl genom
produktivitetsbefräm-olikaspridningenför ochFörståelsenökaformer av

område.arbetslivetsinomåtgärderjande
produktivitetsdelegationensböruppdragetförutgångspunkt tasSom

arbetsorganisatio-iFörändringardet bl.a. sägsutredningsdirektiv där
utnyttjas påteknik skall kunnaför ettförutsättningviktig attär nyennen

di-ocksåpåverkararbetsorganisationenUtformningeneffektivt sätt. av
motivation,anställdasdepåverkaproduktiviteten, attrekt t.ex. genom

Arbetsor-välbefinnande.kreativitet derasutnyttja sin samtmöjligheter att
särskilt beaktassålundaproduktivitet börför ökadbetydelseganisationens

utformasarbetsorganisationen kanfrågaviktig hurärdelegationen. Enav
varje arbets-arbetsmarknaderinternadenflexibiliteten påökaför somatt

förslitningpsykiskfysisktill såvälarbetsmiljö lederDåligutgör.plats som
viktigtarbetskraften. Etthushållning meddåligochmänniskor är enav

förförbättrasarbetsmiljön kandärför vilketpå sättutreda ärområde att
produktivitetstillväxten.främjaatt

arbetslivs-centralaskall denfrån arbeteterfarenheternagrundvalPå av
riktlinjer förtillförslagregeringen lämnatilldelegationenochfonden

ochfortlöpandeskeRapporteringen börområdet.inominsatserframtida
avslutas.delegationens arbetedåavslutadskall senastvara

regeringens vägnarPå

SahlinMona

BarrefeltBo
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Bilaga 4

Kommittédirektiv

förtill delegationen 1989 02 analysTilläggsdirektiv I av
produktivitetsutvecklingen i näringslivet

Dir. 199164

vid regeringssammanträde 1991-07-1Beslut

Åsbrink,för industridepartementet, anför.Tf. chefen statsrådet

Mitt förslag

föreslårJag delegationen förl 198902 analys produktivitetsut-att av
vecklingen i näringslivet produktivitetsdelegationen får i uppdrag att

olika utåtriktade aktiviteter bred spridning detypergenom av ge en av
erfarenheter finns produktivitetshöjande åtgärder.som av

Bakgrund

direktivenAv till produktivitetsdelegationen Dir 198919 framgår att
delegationen aktivt skall del och dokumentera erfarenheter från olikata av
produktivitetshöjande insatser i företag och myndigheter. Särskilt nämns

foretagsnärabetydelsen projekt och de exempel finns på ökadav som
produktivitet förbättrad arbetsorganisation. I 5expertrapportgenom nr.
till produktivitetsdelegationen Arbetsorganisation och produktivitet

utarbetats på uppdrag delegationen redovisas sådana exempel.som av
Det angeläget erfarenheterär de delegationen vunnitatt kansom nu ges
snabb spridning i näringslivet och bland näringspolitiskaen organ.

kan i formDetta ske regionala seminarier och olika infonna-typerav av
tionsmaterial. Uppläggning utformningoch dessa aktiviteter bör i stör-av

möjliga utsträckning iske samverkan med andrasta myndigheter och
organisationer såsom arbetslivsfonden. Den har sinat.ex. senare genom
lokala referensföretag vunnit erfarenheter betydelse i sammanhanget.av

Arbetet skall och avslutat vid årsskiftetstarta 1991genast senastvara
92.

Hemställan

hemställerJag regeringen uppdrar delegationenåt I 198902 föratt
analys produktivitetsutvecklingen i näringslivet komplettera sittattav
arbete i enlighet jagmed vad anfört.harnu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

.
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Bilaga 5

Publicerade rapporter

Expertrapport
produktivitetHur mäta

Eriksson ochGunnar Cassel, PerAnn-Marie Bråthén, PerAspén,Urban
näringslivinom svensktProduktivitetsutvecklingenMareliusMikael

produktivitetforskningiHjalmarsson Teorier och metoderLennart om
tjänsterproduktionentillämpningar påeffektivitet medoch av

produktivitetsmâttKvalitetsmätningar ochBengt Assarsson

Expertrapport
tjänstesektorerProduktivitet i vissa

Åke Produktivi-LönnqvistRingqvist ochWestlund,Anders Margareta
finansiella sektorntetsutvecklingen i den

finansiellaDen sektornsHerring och Anthony SantomeroRichard sam-
hällsekonomiska betydelse

Herring SantomeroViotti till ochStaffan Kommentar
Produktivitets-inghai Zheng och Evert KöstnerHjalmarsson, JLennart

sakforsäkringsrörelseeffektivitet inom svenskutveckling och
Effektivitet ochBjurek och Anders IsakssonHjalmarsson, HansLennart

bankverksamhetproduktivitetsutveckling inom svensk
handelnProduktiviteten iEliassonJulander och MagnusClaes-Robert

förstudieProduktiviteten i hotellnäringen. EnP-O Magnusson

3Expertrapport
och produktivitetkapitalutnyttjandeKapitalbildning,

80-talen1970- ochProduktivitetsutvecklingen underBentzelRagnar
iProduktivitetsutvecklingenHjalmarssonWalfridsson och LennartBo

industri 19891964-svensk
produktivitetutveckling ochTekniskBengt Hansson

förDriftstidens betydelseSterneroch ThomasDominique Anxo pro-
industrii svenskduktivitetsutvecklingen

4Expertrapport
produktivitetarbetsmarknad ochArbetskraft,

sammanfattningInledning ochWadensjöEskil
belöningssystem°Produktivitetsutveckling ochHolmlundBertil

deorganisationenProduktivitetsutvecklingen ochOstermanPaul av
arbetsmarknademainterna
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stabilitetCarl Grand Rörlighet och den svenska arbetsmarknadenpå
Mahmood Arai Lönesättning och arbetsproduktivitet
Dominique Arbetstidens längd och produktivitetenAnxo

Bishop Produktivitet och kunskaper från utbildningJohn
Fägerlind Utbildningsstandarden i Sverige 1990Ingemar 1970- och

produktivitetsutvecklingen
Wadensjö utbildningen i SverigeEskil Den högre

får sjukpenningAnders Björklund Vem empirisk analys sjuk-En av
bestämningsfaktorerfrånvarons

Expertrapport 5;
Arbetsorganisation och produktivitet

Arbetsorganisation produktivitetAnders ochBroström
DistributionRoland Steen ABB

Geer ITT-FlygtHans De
ÖstersundEricsson iEskil Ekstedt

Geer och Eskil Ekstedt Digital EquipmentHans De
Steen System 3Roland R
Björkman SCA OrtvikenTorsten

iAnders Svensson och Roland Svensson SAAB Trollhättan
iAndersson Länsstyrelsen VästmanlandBo

TingsrättenKai Kronvall i Göteborg
Tomas Malmgen Sandvikens kommun

Lindhe Huddinge sjukhusBengt
Eriksson Televerket iArne H Göteborg

Polismyndigheten i EskilstunaLena Joelsson
Torbjörn Stjemberg Misslyckade exempel

Produktivitet effektivitetGunnar Aronsson och Gunn Johansson och ut
psykologiskt socialt perspektivoch

Expertrapport 6
världen.Bäst Vad kan lära världensi ledande företagav

Monograñ Erik fl.,Hörnell IVA.av m.

Expertrapport 7
Konkurrens, regleringar och produktivitet

Hans Olsson Konkurrensförhållandenas förbetydelse produktiviteten
WibeSören Regleringar och produktivitet

Bilaga SchneiderMarkus Regleringars effekter på produktivitetsut-av
vecklingen inom byggnadssektom

Roger Pyddoke Kostnadsbesparingar anbudskonkurrens inom offent-av
lig sektor

Lennart Erixon Omvandlingstryck och produktivitet



Bilagor440

8.Expertrapport
produktivitetochInternationalisering

BirgittaochKrafft, LundbergKerstin LarsMonografi Hansson,Pärav
Swedenborg

Expertrapport
produktivitetochInfrastruktur

produktivitetomvandling ochindustriellInfrastruktur,HulténStaffan
Ulf Ström-Anderstig ochChristerHolmberg,IngvarBörje Johansson,

konkurrenskraftproduktivitet ochInfrastruktur,quist
jämvägssektominomProduktivitetJan-Eric Nilsson

10Expertrapport
och produktivitetteknikspridningForskning,

teknikspridningInnovationer ochNadiriIshaq
Sverigeteknikspridning iHinder forStefan Fölster

produktivitet i svenskochHögteknologiska produkterEdqvistCharles
industri

Resul-produktivitetinnovationer ochPaphristodoulou FoU,Christos
förklaringarochtat

TaylorEfter
och arbetsorganisation, utgiven ikompetensspridningDebattbok om

arbetslivsfondenmedsamarbete

hurarbetsorganisation JaNyBredbackaChrister men-
kompetensutveck-förändring ochArbetsorganisationEskil Ekstedt -

i näringslivetförändringsberedskaptill ökadling. Förslag
respektivefrämjarsvenska Vadproduction påBjörkman LeanTorsten

Sverigeproduktion ispridningen magerhindrar av
spridning värde-arbetsliv, OmtillSteen VägenRoland ett nytt av nya

i arbetslivetmetoderattityder ochringar,
kompetensutvecklingforsamlatRollén Nu behövsBerit ett program

arbetetutvecklandeförMakropolitik stöd detRudolf Meidner som

iii
19911242
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pedagogisk U.resurs.
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