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Förord

de inomdärför legatmig uppdragjag åtagitTidigare i mitt liv har att
ökamöjligheternamig utredajag åtogkompetensornråde. Närmitt attatt

främsta meritmintjänstesektomden privatasysselsättningen inom attvar
Min uppgift harmening i frågan.förutfattadinte hade någonjag

kalkylmetoder påekonomiskatillämpaföljaktligen varit kyligt ettatt
föreställa mig.jag kunnatkänsloladdatvisade sig änämne mersom vara

funktionsvillkor förbättrehand skapahandlar ändå i sistaDet attom
gäller idag.demväsentliga områdenekonomin pâden svenska än som

kontakter medgivandegenomförasUtredningen hade inte kunnat utan
hektiskaunderhade jagspecialister områden. I USApå skilda ett par
CouncilMark J Mazur,stimulerande samtal med Mr.dagar förmånen av

bådaGarry Burtless,Bosworth och DrEconomicof Advisers, Dr Barry
American EnterpriseMarvin Kosters,vid Brookings Institution, Dr

Institute Dr NormanInstitute, Niskanen, CATOProfessor William samt
skattefrågorförfinansminster medbiträdandeIure, IRET,som ansvarvar

utredningen hade jag ocksåpå 1980-talet. tidigt skedeUnder ett av
frånmed Ivartillfället i Pettersentjänstesektom Europadiskuteraatt

André Sapir,ekonomiprofessomEFTA, och belgiskeden aven
Ett med denprojektledama tjänstesektom.forskning mötei EUs om

betydelse för mindanske Birch Sörensen blevekonomen Peter synav
svenska skattereformen.denmöjligheterna marginellt korrigeraatt
arbetat inomIndustriminsterietKontaktema med danska ämnesom-som

erfarenheter.rådet jämförelsermöjligheter tillgav av
data,med synpunkterbidragitI Sverige har flertalett personer

professor Leifoch administrativ hjälp. Jag vill särskilt nämnamanus
projektledare förMutén, Handelshögskolan i Stockholm, Dag Thulin, en

SteinStein,marknadundersökning hushållstjänstesektom, Peterom
Centralbyrån, Gunnar DuBrothers, Ringqvist, StatistiskaMargareta

Åke Oldengren. JagRietz, SAF, Statistikchefen Tengblad och Hildegun
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ñnansdepanementetsmedkontakternadragitockså nyttahar stor av
hardemIngeninspiratörer.onämnda avochnämndatackarpersonal. Jag

oklarheter.kvarståendeeventuellaidel

1994april5denStockholm

VinellLars
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Sammanfattning utredningensav

förslag

Sysselsättning i framtiden inte fråga den tjänstesektomsär privataen om
expansion den svenska ekonomins funktionssätt. Detta harutan om
tidigare hämmats regleringar och hög monopoliseringsgrad samt ettav av
ineffektivt skattesystem. Under år har betydande förändringar tillsenare
det bättre ästadkommits inte minst på skatteområdet. Det skattesyste-nya

har dock del brister blirmet känsliga det totalanärextraen som
skatteuttaget i förhållande till landets produktion mycket högt.är Det är
enligt utredningens resultat viktigt

målen totalt skatteuttag sänks till nivå liggeratt underom en som-
40 relaterat till BNPprocent

frågan partiell momsbefrielse för tjänsteleverantöreratt till denom-
finansiella sektorn snabbutreds

regeringen verkar för modifieringar EGsatt sjätteav moms--
direktiv och Sverige blirnär medlem i EUom samt

på livsmedel lika medatt sätts den generellamomsen momssatsen.-

I övrigt har utredningen förslag till ändrade Skatteregler i samband med
köp hushållstjänster.av

Huvudförslag

Alla hushåll föreslås under skattelättnadervissa förutsättningar vid köp
vissa hushállstjänster via anställning eller uttnyttjande specialiseradeav av

företags tjänster. Som företag räknas här också näringsidkare.enskild

Skattelättnaderna följande.är

Tjänsterna inklusive de köps företag mcomsbefriadeärsom- av
I-lushållet får dra kostnaderna för köpen eller anställningenav- upp
till 40 000 kronor ärper
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skattelindringen äromfattastjänsterDe avsom

städning-
fönsterputsning-
tvättstrykning-
trädgårdsarbete-
inköp-
barnpassning- bostadunderhållochreparationiarbetskostnaden av-

familjemed-ellerhushålls-anställningvidgällerSkattelindringen av
lem.

förhalvtidminstarbeta attförutsättshushållsmedlemmarVuxna
skattelättnadernaåtnjutandeikommaskallhushållet av

Kommentar:
konkur-produktionvitkalkylerredovisadetidigareenligtFörslaget gör

kostnadsmässigthemproduktion ärmedJämförtrenskraftig svart.mot
dockförutsätter atthushåll. Detflestaför defördelaktigttjänsterköp av

användningalternativavstå frånantingen avmöjligheterharhushållet att
vadBegränsningenarbetsutbud.höjtviadessaökaellerinkomstersina
tillmöjligheteneftersomanställningvidmeningslöstjänster äravser
vidavdraginnebärFörslaget attexisterar.knappastkontrolleffektiv

blandintressettorde ökavilketbestående,blirunderhållochreparation
hushållsmarknaden.förlösningarbrafinnaföretagen att

uppenbara:problemTvå är

kringgåskunnakommertjänster attvissatillbegränsningen- momsdirektiv.sjätteEGsstridermomsbefrielsen mot-

avdragsgränsenpraktikenireducerasarbitragetill avMöjligheterna
mark-enligtkommerdessaanvändningrationellEn000 kronor. av40

Moms-specificeratsområdendenadsundersökningen somatt avse
dennakvarhavelatändådockharomöjlig. Jagprincipibefrielsen är

intedelslättbegripligochlätthanterligdelsdå den ärhuvudalternativsom
konstruktör-föresvävathandelsprinciperdetstrider somnågot sätt mot

bordeföreslårjagundantagDet varamomsdirektivet.sjättedeterna av
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villinnehållsubsidiaritetsprincip har detklart fall för namnetett somen
förmedla.

momsbefrielsenkrångligare alternativEtt administrativt än attvore
pr0centenheter. Därmed minskasreducera arbetsgivaravgiften med 18

jämförttjänsterkonkurrenskraft hemarbete ochvit produktions mot svarta
med huvudalternativet.

barnfamiljerVidgade lättnader för

med familje-hushåll 13 år eller ellerFör med barn är annansom yngre
själv höjs avdragsgränsen tillmedlem bevisligen inte klarar sigsom

förmånen ii åtnjutande den70 000 kronor. kommaFör extraatt av
bådaförhållande måste i hushåll med tvâtill gällande regler ett vuxna

förälder också arbeta minstarbeta minst halvtid. Ensamstående måste
halvtid.

Kommentar:
De avdragsmöjligheterna för barnfamiljer tvâ skäl. Dels hargörsextra av
de det behovet hjälp, dels finns i denna kategori det klartstörsta av

potentiella arbetsutbudet hushåll. Enligt påbyggnadstörsta enper av
marknadsundersökningen i bilaga kan arbetsutbudet öka med 20 0002 ca
i genomsnitt högkvalitativa årsarbeten huvudsakligen utförda kvinnorav-

med hjälp sammanlagda förädlinghushållstjänster. Deras skulleav-
liknandedrygt halv beräknadeBNP. Det sättmotsvara procenten av

utbudstillskottet i Danmark enligt det danska näringsdepartementetär ca
00010 årsarbeten. avdragsmöjligheten också familjerDen medextra ger

små barn ioffentligaalternativ till den barnomsorgen den händelse deett
inte fâr den tillgång offentliga detill den barnomsorgen sig behövaanser
eller kvaliteten ieller skäl inte nöjda med denna. Denärett annatav

allmänekonomiska effekten torde dock komma från förbättringstörsta en
i utnyttjandet principen komparativa fördelar. Genom utbytaattav om
hemarbetstid övertid på studier förbättrarmarknaden ellermot mot
framförallt kvinnorna sin yrkesposition till denoch sitt totalabidrag
produktionen.

l Det är ungefär lika särskilda vilkennämnts med den löneskatten för 1994 ärsom
17.89 Den inte entydig.dock Med arbetsgivaravgiften basuppgårdenärprocent. som
till 18.70 procent.
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tolkningenochUppdragetl av

detta

direktivenMitt uppdrag består enligt momenttreav

den privatabetydelse för utvecklingenvärdera skattekilensatt av-
ingående kompo-varvid effekten de i skattekilentjänstesektorn, av

skall belysasnenterna
skattebelastningen förden totalaanalysera differentieringatt aven-

kartläggningempirisktjänster, vilket förutsätteroch ettavenvaror
efterfrågan ochåterspeglar hurantal statistiska mått vilka

på prisförändringarutbudet olika och tjänster reagerarav varor
inkomstskatter, socialav-i differentieraundersöka det vettigaatt att-

gifter och mervärdesskatter.

deni totala sysselsätt-Bakgrunden till uppdraget dels tendensemaär
budgetunderskottenningen vilka inteoch dess fördelning delssektorer,

falletlångt detborta från fas. det första lättär skenande I är atten
sysselsättningskris sedankonstatera Sverige genomlider sin störstaatt

skönjas.1930-talet försiktigtvändning låter sig Den öppnaäven om en
arbetslösheten och den totala ligger femhar åttaprocentsnivånpasserat ca
procentenheter under de årenhögre. Därtill kommer tire senasteatt unge-

förtidspensioneringfär kvarts arbetsstyrkan viamiljon avförts frånen
dagens framtidsperpektiv sysselsättningen utgår analysen oftaI förmm.

från diras.två postulat varifrån självklar slutsats kanen

Industrins produktivitetsökning kommer överstiga produktion-att-
stillväxten såledesdenna blir hög. Från industrin ingenäräven om
sysselsättningsökning vänta.att

offentliga medför stark ned-Den sektorn måste bantas ned vilket-
dragning sysselsättningen där.av
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kopplas tillheltarbetslöshetenminskningmåsteFöljaktligen enaven
praktikenivilket ärövriga sektorer,inomsysselsättningenuppgång av

Därförtjänstesektorn.den privatasysselsiittningsökning iliktydigt med en
försvårarskattesystemdagensundersökaangelägetdet enår att om

åtgärdas.skalli såfall dettaoch huri denna sektorexpansion
budgetunderskot-detmitt uppdrag,förförutsättningenandra storaDen

generellkraftigperspektiveti det kortadirektivenenligtförsvårar entet,
föreslåalltsåuppgiftMin ärskattekilen.totala attdenreduktion av

skatteinkomsternaminskaskatteuttagindividuellaiförändringar utan att
med andraellerBNP,bruttonationalprodukten,värdeoförändratvid

principenfrånföreslå ytterligarekan motiveras0rd det avsteg omatt om
Skattesatser.

högskulleförstadetifrågasättas. FörkanförutsättningarnaBåda en
höjakonkurrenskraften,stärkaindustrinproduktivitetsökning inom

marknadförutsättningarnormalamedochmarknadsandelarföretagens
Även till ökadlederintedettaproduktionsökningar.tillleda stora om

anställdaantalettroligadet ärfabriksväggzirnainomsysselsättning att-
tillkommerbetingelsergodamycketunderfallerdär även yttre -

sådanaOmsnabbt.expanderaverksamheteranslutnadirektfabrikerna att
eller andraindustri-inomsysselsättningsökningregistreraseffekter som

industrigenererade.direktuppenbartroll. Demindre ärspelarsektorer
föreslagensåvaksamfrån börjandärför viktigt attDet är enatt vara

sektorinomsysselsättningeninteomfördelning skatteuttagen engynnarav
sektorer.andrainomeffektivitetetenbekostnad av

nedskärningförutsättastarka skälfinns ingadet andra attFör att aven
skattetryck.totalthögtoförändratmedskemåstebudgetunderskottet ett

s.k.densig tillbefinner vänsterSverigebetydaskulleDet omatt
medskatteinkomstensådant lägemaximipunkt. I växerLafferkurvans ett

ledermaximipunktenTill högerskattesatsen.totaladen enom
Under-sjunker.skatteinkomsternaeffekt;skatteökning till motsatt

skatteande-kringliggermaximumdettaemellertidsökningar tyder att
påpå 40 änrelation till BNP,iskatteinkomstertotalalar, dvs. snarare

för Sverige.gälltårennivå devilket den50-60 är senasteprocent, som
förutsättningarvissaunderLafferkurvanuteslutetinte hellerDet är att

sikt.relativt kortgälleräven
uppläggningenpräglathardirektivenreaktionerBåda dessa primära

mitt uppdragså vittemellertid tolkasDirektivet kanutredningen. attav
i svensksystemfelenallmännapå delösningarmedskulle kommaattvara

Lind-traktennågot ialltsåskulleUtredningenekonomi. prestera av
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tolkning koncentrerarbetydligtinsats. En snävarebeckkommissionens
tjänstesektomprivataden del deninomsysselsättningenuppdraget på av

Direktivet dennahemproduktionen.meddirekt konkurrerar ses ursom
förtill marknadenstimulansdebattdensynvinkel ett omsom svar

Dagbladet denSydsvenskaartikel ibörjade medhushållstjêinster ensom
därefterochMargit Gennserriksdagsinannenmaj 1993andra somav

Marienationalekonomen Anneartiklaruppföljts i serie av aen av
Leif Mutén.skatteprofessornDavidson ochPålsson, civilministern Inger

Sverige.begränsad tilldefinitivt intehushållssektornDebatten ärom
inom dennasysselsättningentidunderFramför allt i harEuropa senare

beskatt-särregler iföremål förblivitsektor inte bara debatterats utan
skatteexperimenterfarenheternadock såningen. Företeelesen år att avny

obefintliga.små för inteär sägaatt
tolkningenföljde jag denjanuari 1994 snävafrån den 27I PM aven

nedmejslingkraftigsådanförslag tillpresenteradesuppdraget. l denna en
utbudhushållstjänsterefterfråganhushållensskattekilarna för ettattav

konkurrenskrafti-bli klartföretag skullearbetskraft eller vitafrån vit
tillöppnadedet inte vägartjänster.med svarta Förutsatt attett nyaga

budgetdet inte försämraskattetlykt skullemycket utanstatensstor sanno-
förvillkornödvändigtförslagetDärmed fylldelikt förstärka den. ett

försämranågraekonomin förförbättrauppfyllelse målet utan attattav
ochdebatt föranimeradför ledde tillden andra. attRapporten emoten

kritikerhemsysslor. Mångaarbetskraft förutnyttja subventionerad
arbetskraft sysselsätt-vidlågutbildadansåg bindadet sätt attatt ettvar

lågavlönad. påLösningarnadömdning för alltid att varasom var
tillgår via utbildningställetsysselsättningsproblem skulle iSveriges

hadeutgångspunktheltjobb. Enutveckling relativt högavlönade annamav
förslagbegränsad i sinaalltförkritikden ansåg rapportenatt varsom

förmånstagare. Dessastorlek och kretsenbåde vad gäller avdragens av
framförpotentiell miarknadsigkritiker såg i regel framför stor somen

förBåde deungdomsarbetslösheten.allt skulle väsentligt lindra varsom
skatteun-risker förolikaoch förslaget såg graderde mot avsom var

huvudsyfteframhölls också i promemoriandanglidning. riskernaDe vars
beskattningsiregler.problem i gällandebelysa vissaattvar

ochbåde vidgasskrift utredningens slutrapportI förliggande ärsom
marknadseffekti-tOChmellanfördjupas perspektivet kopplingen skatter

påoch dess effekteromvandlingen i näringslivetvitet med fokusering på
strukturomvand-inleds med kapitelsysselsättningen. Analysen ett om

perspeektiv. huvudav-Dessbetraktad i långtlingen i svensk ekonomi ett
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identifieraochekonominidelarnamellansamspeletbelysasikt är att
dockgårskevadiskerdetefter synesSpaningendrivkrafter. somsom

sådanadiskuteraförbehövsvad attdjup senareänpåinte större som
ieffektivitetenhöjakunnaskulleskatteregleriförändringar som

Då tjänste-sektorer.påfördelningochutnyttjandetotalaarbetskraftens
tillkapitletfrågeställningar storägnasdirektivensförobjektetsektorn är

skerautonomi. Detsektorsdennafråganillustreradel omatt
Sverige.itillväxtenförrollindustrinsanalysbakvägen avengenom

dentjänstesektom storaför demcentral somdockFrågan är sersom
Sverige.iarbetsutbudetframtidadetuppslukaren av

dettaförstaDettjänstesektorn.beskrivskapitlen avföljandetvådeI
aktivitetergällervadsammansättningsektornsöversiktstatistisk avenger

i hemmen.skertjånsteproduktionendelmarknader. Enoch stor av
den i sär-dömatidsanvändningsstudier attdenArbetstidsmässigt är av

vadegenskaperdelsektorsdennafåFörklass ettstörsta. att omgrepp
ochproduktionhushållensmellansubstitutionsmöjlighetema egengäller

intervjustudie.omfattandelåtit görajagharmarknadsproduktion en
frågornapåskallhuvuduppgifter. Den omtvå svarstudie har geDenna

påbjudshushâllstjänster utpåefterfråganpotentiell somfinnsdelsdet en
Itjänster.sådanautbudpotentielltexisterardelsmarknaden, avett

utbudetsochefterfrågansanalysförstaocksådenförlängningen avenger
produktionsådanskriftdennaihushâllstjänsterMedpriskänslighet. avses

hushålletsbedrivsnormaltverksamhetmed den avkonkurrerar somsom
matlagning.ochstädningsåsomhemmetinommedlemmar

rollviktig närspelar ettutbudochefterfråganiPriskånsligheten en
iförskjutningartilllederskattereftersomutformasskattesystem

skattelagstift-svenskanuvarandedenKonstruktörernaprisrelationer av
förhållandedettafrånbortseprincipivaltmedvetetharningen att att

nuvarandebetyderprinciper. Det attandravägledassiglåtitutan av
inominompåtagligtefterfråganochutbudsnedvridakanSkatteregler

bakgrundkapitel 5istuderasförhållande mot avområden. Dettanågra
modellteoretiskåtavsnitt ägnasbeskattningsteori. Ettgrundläggande en

marknadsproduktionochhemma-mellanrelationengranskarsärskiltsom
harpriselasticiteterskattningekonometriskNågonhushâllstjänster. avav

ohörsamhetdennaskäl tillfleraharJagutredningensinominte skett ram.
forskningsinsatsrejäldet krävtshadeförsta avdetdirektiven. För enmot

finns. Denidagområdetpåkunskapdenförbättraför somutredningen att
sådan analys.förräcktinteenkelthelttillförfogande har enståtttid som

sannolikhetenerfarenheter attandrasoch attbedömde jagVidare egnaav
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säkerhet i skattningarna relativt liten. Många deönskvärd var av
studier på området utgår från teori baseradegörs ären somsom
sådana förutsättningar innebär likformighet den bästaärattsom
skatteprincipen. Då har de ingen funktion i detta sammanhang där
effekter studeras. det gällerviss differentiering skattesatser Närav aven
tjänster olika slag skattningar priselasticiteter speciellt osäkraärav av

svårigheter ochgrund dela utgifter pris- volymkompo-attav upp
Situationen hjälps prisrelationerna de områdendocknenter. attupp av

här diskuteras uppenbart sncdvridna skattning efter-såär attsom en av
frågans priskänslighet särskilt till in-inte adderar mycket relevant
formation. Därtill har vissa elasticiteter kunnat hjälpligt skattas med
ledning nämnda marknadsundersökning.av ovan

I avslutande kapitel diskuteras olika förändringar skatte- ochett av
bidragsregler skulle kunna till lelallokeringar skildarättasom
områden. En har fördelar till kriterium dessvärreäransats sett ettsom
ofta förknippade med nackdelar i andra viktiga avseenden. Avvägningar

intuitivt slag därför nödvändiga inslag i alla tillämpade skatteprin-ärav
ciper. Avslutningsvis lämnar jag förslag till åtgärder och minger egen
prioritering dessa.av
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Strukturomvandling och2

sysselsättning

hundraårsperspektivSysselsättningen i2.1

kapitalframgick föregåendeutgårDirektiven till studiedenna avsom
sysselsättningendet första kommertvâ sysselsättningsprognoser. Förfrån

relativt snabbt.produktionen Förindustrin fallainom växerävenatt om
bl.a. medoffentlig sektor minskasysselsättningen inomdet andra måste

sektorns finanser.den offentligatill behovet saneringhänsyn avav
för fortsattbyggandet vilket talarutsikterna förDärtill kommer de dystra

inte skall stigaekonomin. Om arbetslöshetenfall inom denna del av
övriga sektorer, därexpansion ske inomytterligare måste följaktligen en

Frågan måste ställasprivata tjänstesektom helt dominerande.den är om
då kraftig Ökningdetta fallet,förutsättningarna rimliga. Om är ärär en

förutsättningarvilka kantjänstesektorns sysselsättning möjlig Underav
ske Detta kapitel skallsysselsättningenbetydande omfördelning aven

översiktlig analysmed utgångspunkt ibelysa dessa frågor. Det sker en
decennierna, därekonomi under deomvandlingen i svensk senasteav

svenska industrin.hos den Dettasärskild tonvikt egenskapernaläggs
tjånstesektorn. Skäletkan märkligt då objektet för analysen ärärsynas

ellerdet faktum i ekonomi sällansektor är ärautonom utanatt meren en
Dessutomdenna. detmindre intimt förknippad med andra delar värtärav

statistikenvilken sysselsätt-påpeka sektorindelning med överdenatt att
för analys syssel-nödvändigtvis effektivningen redovisas inte är en av

studie i sistamå också framhållassättningsförändringama. Det att en som
regel fördel sinsysselsättningstendenser i medhand vill belysa tar

produktionsförhållanden.utgångspunkt i marknads- och
varuproduk-konventionell. iI avseende Minskningenärett prognosen

hela 1900-talet.nämligen itionens andel pågåttär storten process som
År förfigur varuproduktionen inklusive jordbrukSe 1900 svarade2.1.

följaktligen försysselsatta och tjänstesektom 2575 antaletprocentca av
fördelningen i den omvända.Nittiotre år det närmasteprocent. senare var

då inom tjänstesektom 30Drygt 70 arbetade och knappt procentprocent
ocksåhuvudgrupper omfördelningenmed vamproduktion. Inom dessa var
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551900arbetade âr närmarejordbruketiögonenfallande. I procent av
sysselsätt-Industrins312andelenlågsysselsatta. 1993antalet procent.

90Under de drygtkring 20båda tillfällenavidningsandel procent.var
frånsysselsattaantaletandelsinsektorn ökatoffentligadenåren har av

från 20 tillandelentjänstesektomprivatadenFörtill 34 steg5 procent.
38 procent.

sysselsättning 1870-totalvaruproduktionsandelaroch2.121Tjänste-Diagram av
1990

procent
80 \ ifönster
70- i
60

50

40

30 voruproduldion
inkl. ordbruk20

10

0
1980 19901960 19701940 19501920 19301900 19101870 1880 1890

dramatikenkunnaskulleuppgifternastatistiskade attAv troman
stabilhaftindustrinmedantjänstesektom,jordbruket ochskett inom en

med denalltså tillsammansskulleoffentlig sektorkraftfulltillvaro. En
försvagatalltmerefterspillromaplockattjänstesektomprivata ettupp

faran ifelaktig, visaruppenbarttolkningenjordbruk. Den är men
har inteJordbruketkorrelationsstudier.kurvanalyser ochförenklade

lett till såförändring vilkenomvälvandegenomgåttförsvagats utan enen
sysselsätt-totaladenproduktivtetsökning dekraftig procentenatt tre av

med livsmedelbefolkningen änövrigaförsörjer denklart bättreningen
frågaheltbörjan. En ärgjorde vid sekletsvad de 55 attprocenten annan

kraftigasiginte klaratproduktivitetsökningennäringen utantrots
subventioner.
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offentliga tjänsterandel förDiagram 2.1b Stigande

procent
70

.wiiaux60
i i i50

40

30

20

ljönslerollenlligo v
,Å/l Ã/J/;l42777-:,,,, -o, t, ...

1980 19901960 19701940 19501900 1910 1920 1930

ochbåde svenskahar beskrivitsDet svenska undret 1870-1970 av
detvisar entydigthistoriker. analyserutländska ekonomisk Deras att

kraftigomvandling ekonomin. Enrörde industrileddsig avom en
påinledningsvis grundadesvitalisering den industri tillvaroav vars

vattenkraftmalm ochgäller tillgång till skog,komparativa fördelar vad
inom framförinnovationsbaserade verksamheterkom kombineras medatt

ochEricsson, Separatorallt verkstadsindustrin. ASEA, LMFöretag som
Resultatet blevsvenska ekonomin.SKF kom betyda alltmer för denatt
hundra åren påindustriproduktionen under degenomsnittlig tillväxt ien

successiv utökningtillväxt förutsatte5 år. Dennanärmare procent enper
ledde också tillkommunikationssystem i övrigt. Denochtransportnätav

inom ellerslag sig denna skeddeutveckling support skildaav vareav
gradutanför kringverksamheter till betydandeindustriföretagen. Dessa är

fristående företaggrunden till dagens producenttjänsteföretag. Det är som
i olika former skede huvudsakligenbetjänar andra företag, i tidigtett

skapadeindustriföretag. inkomster industrins tillväxtGenom de som
i sinkunde hushållen allt omfattning efterfråga tjänster. Det leddei större

till växande marknader för verksamheter specialiserade sigtur som
tillfredsställa servicemänniskors behov rekreation, personligatt av resor,

En marknad för konsumenttjänsteföretag fram.växteetc.
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1960efteroffentlig sektorExpansiv2.2

växandeförocksålämnadeuppsvinget utrymmeindustriella enDet
kännetecknakomprogressivitet atthögaoffentlig sektor. Den som

skatteinkomstemasmedfördeefterkrigstiden attunderskattesystemet
Därtill komekonomin.itillväxtenmedskattekvoten,BNP,andel stegav

och 19761932mellanverkaderegeringensocialdemokratiskaden somatt
uppgifter.fleralltsektorn övertaoffentligadenlåtamålhade attsom

exeptionellt högstorlek inteÄnnu offentliga sektornsdock den1960 var
procentenheter närnågrajämförelse. Den avinternationellvid varen

offentligadeDärefteri USA.omfattning stegrelativa somsamma
tolkatNågottill BNP.relation grovtisnabbt varmycketutgifterna

1970-hälftenUnderinkomstledd.1960-75 avunderuppgången senare
industrikrisenhärjandedådenresultatutgifternaskenadetalet ett avsom

medmildra dennaförutgiftskrävande insatser attmycketregeringensoch
ochbranscherenskildatillriktassådanaåtgärder, dvs.selektiva som

relateratÅr 60utgifterna över procentoffentliganådde de1970företag.
70-procentsnivån.kvotendrevs överkris1990-taletsUndertill BNP.

undan-medförthandefterharexpansionoffentliga sektorns enDen
och kommuner-direktsektorn, statenprivata attdenträngning genomav

företag,privataanförtrottshakundeuppgifterbeslaglagt somna
påverkakommitmarknadspolitik attsin varu-de viaindirekt attgenom

resursprisema.och
målande sättkonjunkturrâd 1994frånsin ettiharSNS rapport

infrastruktur-nattväktarstat,iutgiftersektornsoffentligadendelat enupp
in-utgifter tillhandi förstaDärtill kommersocialstat.ochstat en

statsskulden.och räntortressegrupper
rättigheter. Dessmedborgarnasskyddafunktion ärNattväktarstatens att

försvar.polisväsendeoch samthuvudssakligen rätts-utgifter avser
ochjärnvägsbanomahållauppgifthuvudsakliga är attInfrastrukturstatens

i skick.vägarna

1994.Välfärdsland SNS1994,Konjunkturrádetsofärdstid, rapporti
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relaterade till BNPutgifterOffentligaDiagram 2.2
EUSverige, OECD och

procent75

Sverige
a OECD
gm50

25

1993198019701960

gäller kollektivautbudinfrastrukturstatensNattväktar- och varor.
omfördela inkomsteruppgift överviktigasteSocialstaten sinhar attsom

hartill sin ålder intemed hänsyngår till demlivscykeln. Utgiftema som
dessgårDärutvöveroch pensionärer.förvärvsinkomster, dvs. unga

förvärvsinkomster,inte harandra skälutgifter till t.ex.som avpersoner
konjunkturrådetHit räknari omskolning.arbetslösa, sjuka och personer

till intressegrupperUtgiftemaockså utgifterna skolsystemet.för avser
de olika utgiftskate-Fördelningenstöd till jordbruk, kultur och press.

goriema framgår figur 2.3.av
den offentliga sektornsfiguren framgår betalningarAv att avsersom
kollektivaför produktionenprimära uppgift -taratt varor ensvara av-

ställetdomineras itotala budgeten.mycket blygsam del den Denna avav
för-privatasådan princip skulle kunna skötasverksamhet i avsom

dettasäkringsföretag. samhällsekonomiska effektenOm den systemav
står ii decennier. frågorhar debatten gått högvarv Tvâ centrum:

litaskatter påförsäkringstagare viaKan individen attanonymasom-
inbetalningarnahon blir skyddad den effektivitetmed motsvararsom
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utbudetiflexibilitetden somförsäkringssystemoffentligtKlarar ett-
marknaderprivatapånormaltär

utgifternaoffentligagår de2.3 VartDiagram
utgiftertotalaProcent av

Nuitvöktorsioienvrigt
10.51-

Infrosirukiurstoien
5

Iluuk

omfördelningorSociolsiolen
9

1994.Konjunkturrådets rapportKälla: a.a

arbetsutbudet.påeffektförsäkringssystemensberörasskall endastHär
dåbortfallerbidragdetstorlekengällerhär somfrågancentrala avDen

arbete,altemativkostnad förDennaarbeta.börjararbetsfritidigarenågon
höglåginkomsttagareförsituation, ärtillsituationfrånvarierarsom

haellertill arbetelustkännamåsteantingen storfrågaiatt personen
skärAltemativkostnadenarbetslivet.iinförmoralhögmycket att
EU-ilönenivâ även ettunderarbetsutbudetbort som0rdmed andra en

miljoner30åtminstoneförattraktivmycketsigskulleperspektiv te
arbetstagare.

liggervid lönerhögkvantiteten ärefterfrågade somsamtidigt denOm
svartarbete.tillincitamentstarkauppståraltemativkostnaddennaunder

godauppenbartkontrollerbarhetgällervadharHushâllstjänstemarknaden
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för bli föremål för verksamhet. På det här haregenskaper sättetatt svart
det sociala försäkringssystemet bidragit med lösning till utbudeten av
låglönejobb vilken knappast avsedd. samhällsekonomiskaDenvar
kostnaden för denna lösning vari ingår både väl tilltagna bidrag och
obeskattade inkomster verkar minst onödigt Problemetsagt stor.
diskuteras ytterligare i kapitel 6.

den offentliga sysselsättningen 1.4 miljoner finns fjärdedelarAv tre
inom häls0-, sjuk-, och socialvård undervisning. allmännaDensamt
förvaltningen för försvar polis för9 och 7procent samt procent.svarar
Det betyder den klart delen den offentliga sysselsättningenstörstaatt av
ligger områden där produktion i privat regi fullt möjlig. Detär är
givetvis både direkt och indirekt betydelse eventuellastorav var
nedskärningar ocheller privatiseringar kommer ske i framtiden.att
Förhållandet mellan arbete i regi och s.k. outsourcing ex-egen
ternalisering, dvs. utnyttjande specialistföretag kan förändrasexternaav
vid privatisering vilket i sin kan kraftigt påverka utvecklingen påturen
olika delmarknader inom tjänstesektom.

Modetrender blir alltid blindskär vid långtidsanalyser.nästan Det vore
därför betydande risk i idag peka det virtuella företagetatten som en
framtidsmodell. sådantEtt företag nätverk aktörerär underett av som en
tid idéer och produkter till marknadsvara eller mark-sammansätter en
nadstjänst. alltså extemaliseringHär grundkoncept.är Bakgrundenett

hårt driven specialiseringär och krav på syntetisering. Begreppenstora
företeelsenär åtminstone delvis uråldrig denär ävennya men om

statistiskt skuggats dominanta inslag i utvecklingen vilka i 1900-taletsav
Sverige varit de växande och alltmer globaliserade storföretagen. viSom
kommer finna i avsnitt har externaliseringen under årnästa 40att t.ex.
varit klart framträdande drag i industrins organisation. Den intressantaett
frågan emellertid den moderna ekonominär går in i skede därettom
uppsplittring verksamheter ytterligare intensiñeras och nårav nya
områden. Ifall detta skulle ske det utomordentligt hämmande föratt vore
förnyelsen ekonomin den offentliga sektorn administreradeav om
efterfrågan ocheller produktionen inom områden ellerstora om
skattesystemet verkade bromsande på denna strukturomvandling.typ av
Ett bygger på extemalisering förutsätter betydandesystem som en
flexiblilitet och snabb anpassning till teknologi och ändrade prisför-ny
hållanden. Om modetrenden i analysen för ovanlighetens skull riktigvore
skulle det betyda alternativkostnaden för offentlig sektoratt storen
kommer ytterligare öka.att
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ekonomisvenskikärnanfortfarandeIndustrin2.3

verklighetbild ochStatistisk

andelindustrinsmedfördeSverige avi attrevolutionenindustriellaDen
till 35BNP procent10från procentproduktiontotala avlandets steg

sysselsättningtotaladenandelIndustrisyrsselsättningens1950. avkring
harDärefter34.3värde, procent.hittills störstasittârdettanådde

deUndernegativ. tresenasteklartvaritavseendei dettalángsiktstrenden
20underklartsysselsättningsandel legatochproduktions-bådeharåren

FråganekonomimoderniÄr ofrånkomligutvecklingdenna enprocent.
BNPsmellansamvariationentillviberättigadsig ännu serommerter

2.1.i tabellframträderdentillväxttakterindustriproduktionensoch som

SverigeiindustriproduktionochBNPiTillväxttakten2.1Tabell

1971-19901961-19901921-19901881-1990

1,72,53,83,3BNP

Industri-
1.52,84.74,6produktion
0,91,11,31,4Elasticitet

Elasticiteterna ärtrender.exponentiellaberäknadeTillväxttakterna är somAnm.
raden.i andratalenochi förstatalenmellankvoten Compositionand ltsSwedenofProductDomesticGrossTheOsten,Johansson,Källa:

SCB.och1959,Stockholm1861-1955,

mediallatillväxtindustriproduktionenstyckstabellEnligt denna
utvecklingen ettvikan2.4diagram som1BNP.pâvärde sestigande

nödvändighetsvara.förinnovationsförlopptypiskt en
nivålågmycketfrånstiger meninkomsternamycket närbetyderDenna

produkter.andraundandenträngsviss gränskommit avde övernär en



och sysselsättning 27StrukturomvandlingSOU 1994:43

livscykel2.4 IndustrinsDiagram
BNPlndustriproduktions andel av

procent
40 -

30 -

20

,

1970 19901930 19501890 19101350 1870

denobeveklig livscykelförefaller följa ärTrendkurvan i figuren menen
första det sig likadetillusionsnummer. För röri hög grad statistisktett

del ekonominjordbruketlitet i fallet med tynarsomavom en svagsom
halvseklet mycketindustrin under detbort. Tvärtom har senaste genom

medsänka sina priserproduktivitetsökningar kunnatkraftiga ca en
alltsåsektorer. finnsföretag i andra Därjämfört medärprocent per

fallit tredjedel imedindustrins andel BNPförklaringen till att enav
industriproduktionensoch 1993löpande mellan 1950priser trots att

period. det andraunder Förtillväxttakt varit högre BNPsän samma
i industrin och tillväxt-tillväxttaktenkorrelation mellanfinns starken

kausala tolkningenindustriproduktionen. Denexklusivetakten i BNP
2.5.2 itillväxttakten BNPFördetta illustreras i diagramsamband attav

för 199394 önskade nivånfinansministern i finansplanenskall nå den av

ZSambandet skrivas198690 kan190105på femårsdatamellanskattats ochsom O.08X;R2 0.76Y 1.3 0.34 0.41+
exklusive bidraget fråniårliga tillväxttakten i procentenheter BNPY denär

inomTaleni industrins förädlingsvärde.industrin tillväxttaktenoch X är parentes
respektive skattning.standardavvikelser iär
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enligtindustrinmåste1990-taletåterstodenunderår avpå 4 procent per
6årstakt procent.iproduktionsin avökasamband endetta

itillväxtenochtillväxtindustriproduktionensmellanSambandet2.5Diagram
produktionövrig

årProcent per

produktionÖvrig
51

5

4

5

2

1
-2-10123456891011

Induslriproduklionen

gäller2.3figurtolkningsnävinvändningen avmotviktigaste enDen
Industriförbun-frånskriftIindustrisektorn.definitionen enemellertid av

värde tillindustrin lagt stortettsektorer ändet3 andrakonstaterades att
tillbidragetdömainput-outputtabeller att varAvindustriprodukten.

frånbidragetdetsammasektorer somsettgrovtdessafråntotalkostnaden
mellanrelationentrend iocksåfannSIND,tidigareNutek, enindustrin.

derasEnligtindustriprodukten.iinsatssektorersandraochindustrins
mellan00020medsysselsättning personerindustrinsminskadekalkyler

vilkaverksamhetervissaavsöndringgrund1982 avoch1977 enav
tillstäd-alltifrångälldeindustrier. Detklassaskominte att som

industriföretag.iavdelningarvarit ettalltsåtidigarevilkañnansbolag,
utslagdelvis ettBNP aviindustriandelen a omminskade voreDen

verksamhet.sinorganiserasättföretagensi attförändringar

1983.Industriförbundet3Vinell, chansen,unikaDenLars,
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studielndustriens kraftan-Utredningsinslitul, lUl, har i gjort enen
strängning för nivån förändringen i industrirelate-ochatt grepp om
rade statistiktjänster. Deras resultat, baseras offentlig kom-som
binerade med enkäter, framgår diagram 2.6.egna av

Diagram 2.6 lndustrisfärcns produktionsanilcl

procent
60

llléltTihdiiiislfiäfäFêñ50 ..,

40

30

20 r-.eaaçrztarj

10 z
ävrimduslrirel____,m___-._w--ø----&quot;ñy#_a Fönster

O . , . . . y . a1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Källa: Industriens utredningsinstitut

Industrisfaren, tillverkande industri inklusive industrirelaterade tjänster,
enligt deras studier 1990 ungefär nivå vad gäller för-var samma

ädlingsvärdesandel 46 årprocent 40 tidigare. Däremellan nåddessom
5l 1975. trender.Kurvorna Fallande andelartopp procent treen anger

för produktionen inom tillverkningen, relativt konstanta andelar för
och distribution stigande för övrigaandelar industrirelate-transport samt

rade tjänster.
Det möjligt industrisfärensär lUls beräkningar storlek ligger iatt av

överkant. Beräkningar från input-outputtabeller värden deraslägre änger
kalkyler. Samtidigt det helt klartär del s.k. tjänsteex-denatt storen av

industriberoende.är Det gäller konsulttjänster,porten därt.ex. export av
konsulterna fått sin legitimtet grund sin förankring inom bestämdaav

4Eliasson, Gunnar, ed. Den långa Industriens 1993.Utredningsinstitutvägen,
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avsmalna skulleskullebasenindustrielladenindustrin. Omdelar av
åskâdnings-minska. Bratjänsterför dennaockså plattformen typ av

medsambanduppstod ikonsultföretagtekniskafinns i dematerial som
ingenjörer1970-talet. Destâlverkochnedläggninar somav varv

uppbyggnadvidrådgivarefin kompetensdär hadearbetat varvsomen
medkontakteravsaknadenutvecklingsländer. Medstâlverk ioch av

legitimitetderastunnades dockhemlandetistâlproduktionfartygs- och
experter ut.som

iakttagelserdras dessa ärskall attviktigaste slutsatsenDen avsom
varuproducerandeochtjänstesektoriekonominuppdelningen enenav

sysselsättningsproblembetydelsefullnödvändigtvis närärsektor inte
viktigastemissvisande. Denfaktiskt bli direktkanstuderas. Ansatsen

problem kräverVaruanknutnaberoendet.ömsesidigaegenskapen detär
tillfredsställasoftakanEfterfrågan tjänstertjänster. varorgenom nya

iindustrisfarendock stå klarttordegamla. Detutvecklingeller attav
detekonomin. Densvenska äri denkraftfältetsekel varitdrygt ett

framtideniblir detfortfarande. Hur

omvandlingAvstannande

för-successivaochliggerrefereratstillväxttalBakom de storasom
vad adminstrationdistribution,produktion,teknologinändringar i avser

produkter hari övrigt. Nyaorganisationerochinformation i företagoch
förbenämningOmvandlingslagits ärandra hartillkommit, ut. en

inte gradendefinitionen kandenförändringar. Medtotaliteten dessaav
ställetsig itidsserie.eller Det röri talåterspeglasomvandling ett enav

många karaktä-vad gällerdär skalanmångdimensionellt begreppettom
svår precisera.ristika är att

ochsvenska ekonomimellan dagensjämförelsermått förmedlarOavsett
betydandeintryckodiskutabeltsedanför 40 ården rådde säg ett avsom

uppbromsningenpåtagligaemellertid denFråganomvandling. är avom
industrin avslöjarminst iekonomi och intetillväxten i svensk en

sådan misstanke.skäl tillfinnsviktigt avseendeavtagande förnyelse. I ett
bransch ochvadsammansättningindustrinsDet gäller typ avavser
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Vinellsutförligt i Ohlsson ochdiskuteras relativtföretag. Problemet samt
i fyra punkter:Eliasson kanDet presenterasa.a.

Trögrörlig branschstruktur-
Storföretagsdominans-
Få storföretaggenuint nya-

små företagenSvag storleksökning hos de-

industrinsekel sedan dominerasdag liksom för kvartsI ett av
verkstadindustri.teknikerintensiv Dentraditionell kapitaltung industri och

andels-jämfört med och Japanforskningsintensiva industrin USAär
harsammansättning dömamässigt liten. utrikeshandelns relativaAv att

komparativaSverige genomsnittet OECD-ländernajämfört med av
Tendensenklassificeras lágteknologisk.fördelar i produktion som som

lågteknologi Låt dennahar kantrat än tvärtom. typattmot varasnarare
ibland mycketjämförelser och döljer det faktumär att avan-av grov

produktionlågteknologi samtidigtcerade hamnar somprocesser som som
högteknologisk, den i allaförhållandevis trivial i statistiken blir ärär

värd undersökning.händelser bakgrund ärett symptom envars
företagenSvensk industri domineras storföretag. De 15 störstaav

produktionen i Sverige.för ungefär tredjedel den totalasvarar en av
produktionStorföretagen också i regel globala, vilket betyder derasär att

förlagd i det dubbelttill flertal länder. 20 harär De närmastestörstaett
finnssä många anställda utomlands i Sverige. globala företagenDesom

OECD-områdettill del har lägrepå marknader inomstor som en
förväntad i frågatillväxt Inkomstelasticiteten hos produkternaBNP.än

produktionstillväxt förutsättsmed andra ord lägre Företagensär än ett.
marknadsandelardärför i hög strategigrad ske ökade Dennagenom

kräver i till marknaderna.regel produktionen förläggsatt
sammanslagningarDagens gamla eller gamlastorföretag antingenär av

företag. inomDet finns genuint storföretag svensk industrimycket få nya
tillbaka 1950 ochäven för företagsstarten så långtgränsen sättsom som

storleksgränsen har tillsä lågt vid 000 lett1 anställda. Detta attsom
Åindustrifästet instabilt. sidan har storföreta-i Sverige blivit alltmer ena

de tio åren förlagt så sina investeringardelsenaste storgen en av
utomlands produktion i Sverigerisken betydande derasäratt att

50hlsson, lndustriförbundetLennart och Vinell, Tillväxtens drivkrafter, l987.Lars.
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underleverantörer-marknad förstagnerandeocksåmedförDetstagnerar.
nationföraldrig braheller attdetrisksynvinkel varaärUr enna.

där sysselsätt-de kommunerinomDetfâ företag.beroende vet manav
förmarknadsförutsättningamaavhängig ettvarit helt pappers-ningen av

Å tillefterträdarefärdigafinns ingasidanandrastálverk.ellerbruk ett
i denlångvarigt glappochskapariskerarstorföretag. Det stortdagens ett

hotallvarligthandsista moti ärvilketkontinuiteten ettindustriella
styrka.ekonomiskalandets

Enligtblivitinteuppenbarligenhar stora.företagmedelstoraSmå eller
inteegenskapenpåtagligadendessutom attföretagsmåstudier harflera

företagen ärmedelstorasmå- ochdel demedelstora. Enbli stor avens
starktmindreellerstorföretagen. De ärtillunderleverantörer merm a 0

utomlands.Sverige elleriskerexpansionstorföretagensberoende av om
industriföretagsjälvständigamedelstoratill somhar lettDetta att gruppen

blygsamrelativtspelarindustrilandmoderntinormalt är enettstommen
Sverige.roll i

tillväxtkraftUrholkad

expansivvarit1970-talettidigatillframindustriella vâgDen ensom
situationtillletthasåledesekonomisvenskdrivkraft i ut att avenser

dettaihamnatSverigeharframtiden. Hurinförosäkerhetbetydande
förutsättningarutgångspunkt i demedbesvarasfrågan kanläge Den en

i förstaomvandling. Dessaförekonomi behöver växa avseratt genom
ochomvärldeniförändringarekonominförmågan hoshand att reagera

haförmågamed denna sägsekonomiEnkompetenser.utveckla nya
förnio villkorharnedanståendeutvecklingskraft. Ieller rutatillväxt-

specificerats.tillväxtkraft
fort-harochavseendendessafleralång tid iunderSverige brast av

deloch inomvarithar ärKonkurrensen storbrister.mångafarande en
harArbetsmarknadslagamaspel.delvisellerekonomin helt satt urav

Prisbildningensmå företag.expansion hosförhinderskapaansetts
tillincitamentför skaparegleradstarktförhar varitarbetsmarknaden att

långa tiderUnderutbildning.iinvesteringarocharbetsbyten var
denmedfördeprisreglerade. Dettakonsumtionsvarumarknadema att

hög.mycketblevpå utdelningareffektiva skatten
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Nio kriterier på tillväxtkraft

fungrande marknadstren-Väl signalsystem så förändringar iatt
der snabbt kan upptäckas.

Ekonomiskt effektiva marknadsstörandelagar så onödig,att
byråkrati undviks.

Stark konkurrens på alla områden så trycket på effektivitetatt
stadigt upprätthålls.

Liten makroekonomisk och politisk osäkerhet så avkastnings-att
kraven hålls nere.

Konkurrenskrafti skattesystem så arbets- och kapitalinsatseratt
stimuleras.

Effektiva kapitalmarknader så kapitalpriser blir så lågaatt som
möjligt.

Hög rörlighet arbetsmarknaden så anpassningen tillatt
marknadstrenderna fördröjs.inte

Hög allmän kunskapsnivå och välanpassad kompetensutveckling
så teknologi kan utvecklas tillämpasoch också såatt attny men
förståelsen för andra kulturer underlättas.

Väl fungerande och kommunikationssystem så intetransport- att
effektivitetsfördelar inom exempelvis produktionen iäts upp av
förhållande till andra länder höga och informations-transport-
kostnader.
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marginalskatt 70individensoch procent50företagsskattenVar procent
procent85skatteneffektivablev den

tillproduktionenkoncentrationentillorsakenviktigasteDen av
gamlaemellertid detbranschstrukturen äristelhetenochstorföretag

ochmarginalskattesatserhögakännetecknadesvilketskattesystemet, av
Uroch konsumenter.företagbådeföravdragsmöjligheterstora

behöllföretaget över-det bättresynvinkelkapitalinvesterarens attvar
sådanskatteneffektivaDenmaskiner.investerade iochskotten enav

negativ7. plöjdesvinsternablevFöljdenkapitalanvändning klart attvar
kapitalmarknadenviaföri ställetin demtjänatföretagned i de attsom

framtidsutsikterna. Hurde bästahadeverksamheteri deplaceras som
Medprecisera.omöjligtpraktiken blev ärikapitalanvändningen attskev

delbetydandegivetvisskulleplaceringamaitill riskenhänsyn en
företagen.i de gamlaåterinvesteras

gynnadesindustrinetableradedenemellertiduppenbartHelt är att
ocksåblevresultatföretag. Ettutvecklingenbekostnad ennyaavav
företagenetableradedeproduktutbudet. Tyi ävenbreddminskad om

verksamheter inomskapaansträngningardiversiñerades deras att nyavar
misslyckade.i regelverksamheterFoU-intensiva

förbetydelseblevskattepolitikdennaresultatEtt avsomannat av
rationaliserings-förledde tilldensysselsättningsutvecklingen storaattvar

åstadkommitsskullenivåmed deni jämförelseinvesteringar omsom
snedfördelats. sysselsättningen inomblivitFöljden harinte attskatterna

demedblivitskulle havad denmindreförmodligen blivit änindustrin
investeringarnaocksåSannolikt haridag.gällermarginalskattesatser som

överinvesteringardefallethelhet. Detindustrin ärinomhämmats omsom
demmindreföretagen än systemetetablerade äri degjorts somsom

verksamheter.och iföretagenmindreförhindrat i de nya
avregleringenföljdebubblafinansielladen1980-talet komUnder som

spåren19811982 idevalveringama attochkreditmarknadenav
deMedpositioner.näringslivetsetableradedetytterligare förstärka

°Den tvâ skattesatsernadeberäknatseffektiva skatten har summanavsom
0.85.0.700.70 0.500.50dvsdessa,minskat med produkten + xav -

7Södersten, internationalCapitalthe Cost ofReform andSweden, TaxJan, an-Brookings ln-TheRalph,W. and Landau,DaleJorgenson,Comparison, ed.
D.C. 1993.stitution Washington
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exploderande höjdes avkastningskraven alla investering-börskursema
utlandkonkurrerande industrin hade dockFör den etableradear.
så deras planerade investeringar ilönsamhetsläget förbättrats starkt att

kunde konkurrera medutrustning marknadsföring hyfsatoch port-
följplaceringar. reala investeringar betraktades relativtDenna typ av som

investeringar iriskfria och finansieringen i hög grad intern. För nyavar
förföretag eller i verksamheter i gamla företag investeringar isamtnya

forskning- utveckling medförde fmansmarknademas utvecklingoch en
barriär från kalkylsynpunkt föreföll oöverstiglig. Den risk dessasom
satsningar associeras kom 80-talet blinormalt med mittenmot attav
förenad så höga avkastningskrav normal finansieringmed att av
projekten någrautesluten. torde dröja ytterligare år innanDetvar
struktureffektema kan tillfredsställande klargöras. Vissadenna epokav
resultat talar tydligt språk. Arbetsintensiv, kapitalintensiv ochdock ett
skyddad industri ökade sina andelar både produktion och investeringarav

tillbaka.medan den forsknings- och konstruktionsintensiva industrin föll
Under decenniet minskade också för förstahälften gången desenare av
reala utgifterna forskning industrin.för och utveckling inom Denna
utveckling givetvis problem för de skildaskapade stora typer av
tjänsteföretag universitet högskolor.vuxit kring ochsom upp

Under år har svensk lagstiftning ändrats till förmån försenare
ekonomins tillväxtkraft. Avregleringar har skett flertal områdenett
inte minst på kapitalmarknaden. 1989 slopades valutaregleringen.
Lagstiftningen gjorts marknadskonform tidigare.i övrigt har änmer
Skattereformen har förbättrat småföretagens konkurrenskraft vad gäller

Av dessa skäl kan extrapolering produktions- ochresurser. aven
sysselsättningstrender bli särskilt missvisande. Som underlag för politiska
beslut de kapitel skallbäst ointressanta. Detta avslutas medär som en
översiktlig utveckling inomanalys de årens industrin och densenasteav
effekt den haft kortpå övriga sektorer med diskussionsamt en om
konsekvenser för sysselsättning och ekonomisk politik olika ut-av
vecklingsbanor.

i

Syinell,Lars, Devalveringarnas effekter på industrin i Ionung, ed. Devalve-Lars
1982 rivstart eller snedtändning, SNS 1982.ringarna -
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ellervaraktigtSysselsättningskrisen ett2.4 -
fenomentillfälligt

det privatainomsysselsattaantaletvarierade1990och1970Mellan
3.1sysselsättningenmiljoner3 varkringnäringslivet personer.ca

ökadeperiodUnderslutår.såvälvid sammamiljoner start- som
1.4tillfrån 800sektornoffentliga tusendeninomsysselsättningen
detfall idramatisktinträffade1990-93Under ettmiljoner personer.

ianställdaantaletminskningsysselsättning. Ennäringslivetsprivata av
föruppgångstrendenocksåbrötmiljonkvartsindustrin personeren
140medföll därsysselsättningentjänstesektom.inomsysselsättningen

mycketanställdaÄven antaletföllbyggnadsindustrinitusen personer.
arbetslösheteniökningenkraftigastesärklassidenblevFöljdenkraftigt.

81993kom över procentarbetslöshetenefterkrigstiden. Den öppnaunder
detökningpåtagligkomDärtill13nådde avtotaladen procent.och en

komkriseninnanRedanarbetsstyrkan.frånavfördesförtidiantal som
bud-krisâren harUnderansträngd.blivitstatsbudgetenhadei dagen

statsskuldenvarvidBNP15tillökat närmaregetunderskottet procent av
70vilket procentkronormiljarder motsvarar av1000kommit caöver

budget-ochsysselsättnings-kombineradiâr hamnaBNP. Att tre en
ekonomi. Senaresvenskförföreteelesesig ingenföri ochkris är ny

dagens.påminnerväluppvisade1970-talet symptom omhäften somav
startadedenklart ändock störrepågående krisen är äri den somStyrkan

devalveringarfyraproblemenövertäcktesDåsedan.år20för avsnart
fri isläpptesdevalveratsinte kronanhar utangängår. Dennaunder sex

århalvtochvalutakursemapåföljd ettden ettmed1992november att
198182.devalveringamaeftermycketlikastigit i stort sett somsenare

Är därmedexportorderingángen.ökningkraftigblivitharResultatet aven
självfallet inte.denlösning Det ärsinpåkrisen väg mot

orsakerFlera

lyder:orsakerkrisensbeskrivagällerdetStandardformuleringen när att
skallsysselsättningochproduktion-fallet i enkraftiga somsesDet

Effekternastrukturkris.ochkonjunktur-kostnadsgkombination av enav
denmakrokrasch inomaccentueradessamhällsekonominpå enav

Medrelevant.ochsannolikt bådePåstående är santsektorn.finansiella
lösning.fåttlönekostnadskrisenväxelkursen harflytandeden en
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imindre regelbundna cykler denKonjunkturer i meningen ellermer
för uppmärksammatekonomiska aktiviteten alldeles mycketär ett

fenomen och centralbankerblir problem först regeringarnärettsom
försöker något det. Finanskrisen förefallergöra ett passeratvara

deprecieringenfaktum. står med de efterKvar lösa problemen ävenatt
förra allt dömahöga kapitalkostnadema och strukturen. De är attav en

följd beskrivits Lind-den Strukturproblemen har briljant iav senare.
beckkommissionens inte bara gårSOU 1993:16rapport som

fälttraditionellt ekonomiska domäner omfattarspänner överutan ett som
samhällets lösningar kaninstitutioner i vid mening. Deras tagetgrovt

gå landet de egenskaper tillväxtkraft tidigaresägas ut att av somge
definierats. slutsatser för denna utredning kommissionensCentrala är
krav på utgiftssidan, förstasanering budgeten via nedskärningar på iav
hand socialförsäkringarna effektivisering arbetsmarknadema.samt av
Åstadkoms förändringar enligt kommissionens förslag försvinner
sannolikt den positiva räntedifferens finns ochländer USAmotsom som
Tyskland den löpande inflationen under tid varit lägre itrots att en
Sverige i dessa länder. har beslutän Som redan antalnämnts stort
fattats de får förverkligas och uppföljs andra beslut isom om av
Lindbeckkommissionens tidenanda kommer med Sverige denatt ge
förmåga till omvandling under antal decennier varit klartettsom
försvagad. Därmed kommer förutsättningarna finnas för acceptabeltatt en
hög tillväxt. Kommer detta också leda till sysselsättningsproblemetatt
löses fråganDen skall inte besvaras här. skall diskuterasHär några av
de spänningar på arbetsmarknaden kommer uppstå tillväxtenattsom om

fart och svenskt näringsliv den profil högteknologi och godtar ger av
lönebetalningsförmåga tycks stå högt den politiska önskelistan.som
Avsikten är peka på den för ekonomer självklara sanningen påatt att
vilken nivå ekonomi finner sig kommer lagen de komparativaänen om
fördelarna sprida sysselsättningen vitt skilda uppgifter vilkaatt ut av
alla inte lika betalda. samhällsekonomisktär Det dumt sättaatt storavore

för dennaspärrar naturlag.

Bräcklig bas

Trots sin tillbakagång under 1990-talets inledningsskede industrinstora är
fortfarande den primära inkomstgeneratom i Sverige. Konventionella
kalkyler visar de komparativa fördelarna fortfarande finns i industriellatt
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direktkommerindustriproduktionenuppgång ivaraktigverksamhet. En
via inkomst-ochtjänsterindustrirelateradeefterfrågan påökaskapaatt

alltsåutveckling ärsådanEnkonsumenttjänster.bildningen på en
dockframgåttSom ärSverigeibestående tillväxtförförutsättning

skäl.tvåbräckligekonomins bas av

lägre25anställdaAntalet ärtidigare. procentmindre änDen är ca-
fysiskadenNutek har 10frånkalkyler procentoch enligt1989 avän

nedläggningar.periodunderförloradgåttkapaciteten genomsamma
produktiviteten inomalltså minskatharProduktionskapciteten men

kapacitetsminskningendelvisendastberorindustrin har ökat. Det
bred front.rationaliseringarresultatetdelenden ärstörre avutan

tjugotaletdominerasbestårrisk. DenhögharIndustrikorgen av-
direktföretag ärmindreantalochstorföretagglobala ett stor som

förför litenföretagmedelsora är att taGruppendessa.beroende av
faller bort.någravid storaavom

investeringskli-sådantalltså skapauppgiftNäringspolitikens är ettatt
produktionsinoch ökarhåller kvarföretagenglobaladeSverigei attmat

utländskaochstimuleras växaföretagen attmindrede atti Sverige, att
deLåthär.verksamhetsin attdelar antaförläggerföretag oss nuav

medtillsammansfattaspåoch är vägfattatsredan attbeslut somsom
internatiolla årlig BNP-möjliggörekonomindenutvecklingen enav

ökningerfarenheterenligtförutsätterDetökning 3 avenprocent.
FoU-denvidareår. Antagpå 4 attindustriproduktionen procent per

Sverigeså mycketandelsinår ökartio attindustrinintensiva
industriellgällerdetfrontnation närkaraktärenstatistiskt får enav

sysselsättningen inomfördetta fâskullekonsekvenserteknologi. Vilka
tabell 2.2.ikalkylenutgå frånLåttjänstesektomoch iindustrin oss

industrinfdrFramtidsskiss2.2Tabell

Årlig Förändring2004AndelAndel 1994Sektor
antaliföräd-tillväxtförädlings- avav anställdalingsvärdeivärde procent

00023 -601,031industriArbetsintensiv
000-12222,027industriKapitalintensiv
00027355,231industriTeknikintensiv

46 000209,512industriForskningsintensiv
000100 14,0100Industrin
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Förutsättningarna total tillväxt och fördelning denna ivad gäller ärav
det korta historiska perspektivet optimistisk sammanfaller väldenmen

respektivemed hundraårstrenden. Tillväxttakterna för de den arbets- den
kapitalintensiva industrin har gjorts med utgångspunkt i produkternas

Ökningstakteninkomstelasticiteter forskningsin-i industriland. för denett
tensiva industrin har bestämts antagandet den tio år skall haattav om
nått ha nått andel industrins totala förädlingsvärde 20 procent.en av

teknikintensiva industrins huvudsakligen produktion investe-Den av-
ringsvaror och konsumentkapitalvaror tillväxt således residuelltär-

Ävenbestämt. fördelningen utvecklingen från tidigarekänns igenav
perioder.

Produktiviteten avgörande

Sysselsättningseffektema i produktionskalkylen bestäms antagandetav om
produktivitetsökningen. Denna förutsätts år för3 deprocent trevara per
första sekorema och år för den forskningsintensiva5,5 procent per
sektorn. Resultatet har framgår tabellen blivit i stort settsom av
oförändrat antal anställda totalt spridningen kraftigmedärsett stormen
nedgång för den arbetsintensiva och kraftig ökning för de forsknings-en
baserade företagen. Vid oförändrad geografisk fördelning sektorernaav
skulle sydöstra Sverige kraftigt avbräck i sysselsättningen medanett
universitetsstädema och Linköping skulle sin industrisysselsättning
väsentligt lyft. Sysselsättningsminskningen skulle i detta perspektiv helt

relativt outbildad arbetskraft. ingenjörerAntalet och övrigaavse
skulle däremot öka mycket kraftigt. Det gäller speciellt dennaturvetare

kategori arbetar med forskning och utveckling med konstruk-samtsom
tionsarbete. Eftersom del produktionstillskottet inom denstoren av
forskningsintensiva industrin måste komma från företag ochellernya

produkter inom gamla företag följer relationen mellan antaletattavse nya
anställda inom FoU och förädlingsvärde inledningsvis måste mycketöka
starkt. Förmodligen skulle forskareantalet inom industrin tio årom
behöva å fyra gånger i dag för den skisseradestörre äntre attvara
utvecklingen skulle realiseras. sådanEn kraftig efterfråganökning av av
högt kvalificerade kommer inte kunna helt tillfredsställasnaturvetare att

inhemskt utbud. Under följd år alltså importenett skulleav en av av
kvalificerad arbetskraft bli mycket hög.
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arbetsin-gäller denorealistisk. DetkalkylenförefalleravseendeI ett
produktivitetsökning procenttreårligkanindustrin. Hurtensiva en

låglöneföreta-dekonkurrenskraftig mot nyadenna aför göraräcka att
lönekost-förutsättningen ärenda attDenÖsteuropaochcentral-igen

för-isnabbtganskafallerrelativtSverige settitidsenhetnaden per
knappasttordeDetländer.dessa varakostnad imotsvarandehållande till

arbetsintensivadenifallerreallönemamindremed änmöjligt att
denrationalisering änkraftigaremycketAlternativet ärindustrin. en

mycketVidinvesteringar. ettbetydandekräversinivilkenangivna tur
såhöjaskonkurrenskraftenteoretisktkanreallönemaifallkraftigt

pålönenivåernaemellertidDå enärstiger.sysselsättningenkraftigt att
arbets-användninglönsammarefinns avsannoliktdetnivå,så låg .att
tjänsterskildaekonomin, attdelar t.ex. genomandrainomkraften av

högabetalaförmårindustrindelför deneffektiviteten somhöja av
reallöner.

offentligadeninklusivesektorerövrigaförutsätterAntagandena att
dessaFördelningenår.2,8 avmed procentväxer pertillsammans

fårsektorn antasprivatadenförandelökad somgåruppgifter mot
Sysselsättnings-produktivitet.med högreÖvertagandedettamotivera

Totalttio år.på sett000200viddärför personerkanökningen stanna
medsjunkaarbetslöshetentotaladenarbetstyrkakonstantvidskulle

nettominskningdentilltagitsintehänsynDå hartredjedel.mindre än en
idag ärtjänsterföljereventuellt att somsysselsättningen avi som

privata.blitillövergåttoffentliga att
tvåharDenintenänmtstabell 2.2 är prognos.iProjekteringen ensom

sänkerautomatisktintetillväxtgodvisadenDels attsyften. enavser
skallDelsSverige.iacceptabelnivåtill den ansettsarbetslösheten som

tillväxtkraftpåkriterierde somnödvändigheten attillustreraden av
svenskibalansproblemenförverkligadeblirspecificerats omtidigare

följande.i detförtydligasskallpåståendesistaDetskall lösas.ekonomi

spänningarStora

mellanregioner,mellanspänningartabellenenligtutveckling storaEn ger
ocksåpekarDenarbetstagare.kategorierolikamellanochbranscher av

övrigtiochingenjörer naturvetare avutbudökatbehovet avmot av
handförstaiförutsätterhärkvalitet. Dethögmycket
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prissignaler och väsentlig marknadsinformationatt får fungeraannan-
ostört,

prisbildningen på arbetsmarknaden blir efterfråge-att och utbudsbe--
stämd

alternativkostnadema för deltagande i arbetslivetatt starkt reduceras-
och

den relativa kapitalkostnaden ränta plusatt riskpremie för investe--
ringar i Sverige sänks.

Dessa villkor kommer leda till resultat starkt bryteratt som mot
etablerade inkomstutjämningsmål i svensk ekonomisk politik. Om det
framförliggande behovet stark omvandling skall realiseras måsteav
löneincitamenten slå igenom. Spännvidden i lönerna kommer därför att
stiga kraftigt under inledande skede. Det någotär osmaklig förändringen

framtvingats lönebildning under halvtsom sekel för-av en ettsom
hållandevis litet präglats marknadsorientering. Eftersom arbetsutbudetav
efterhand ökar på områden där de relativa lönerna högaär och minskar
där de låga finnsär utjämningstnekanism i den marknadsmässigaen
lönebildningen. Medan sådana mekanismer sekundsnabbaär kapital-
marknaderna kan de beroende på utbildningskraven månader, år ellerta
decennier på arbetsmarknadema. sistnämnda förhållande dockär inget

för inte tillåta marknadsbestämningargument att lönerna. Medav en
ökad internationell rörlighet på arbetsmarknaden för arbetskraft kommer
reaktionstidema minska rejält. En god lönebildningatt förutsätter låga
skattekilar; skattekil kan vad gäller arbetsmarknaden kan definierasen

differensen mellan kostnad för arbetsgivaresom och nettolön fören
arbetstagare. Hur detta kan åstadkommas diskuteras andra ställen i
denna utredning.

Framtidskissen visar ockå ekonomi med nödvändighetatt måsteen
utvecklas bred front. Framväxten forskningsintensiv industriav en
förutsätter rad aktviteter inom andra sektorer vilka mångaen av av avser
föga avancerad produktion och relativt okaliñcerade tjänster. Den
forskningsintensiva industrin i sigär själv tvådelad i detta avseende. Vid
sidan arbete med utvecklingavanceratav produkter och för-av nya
bättring gamla hârdvaruproduktionenär inom både den finkemiskaav och
elektronikindustrin förhållandevis trivial karaktär. Om hårdvarupro-av
duktion inom måstedenna bransch skall utvecklas i Sverige följaktligen
produktionen bli konkurrenskraftig via relativt låga löner eller hög
produktivitet vilken förutsätter väsentlig ökning kapitalintensiteten.en av
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ekonomiidelendrivandedenkapitel äri dettaHuvudbudskapet att en
dataredovis-konventionellaenligt dendennödvändigtvis ärinte som

påuppdelningenDärför kanbilden.expansivadenuppvisarningen mest
kausalsambanden.misstolkningartillledalätttjänstesektoreroch avvaru-

produktionsteknologininteanledningemellertid ingenfinns att tro attDet
förändringar.mycketgenomgå storakommerframöver attäven
Traditionellaskede.tidigtiendastsigbefinner ettRobotiseringen

snabb takt.minska ifortsättningsvisalltså även attindustrijobb kommer
grad bromsaslitenmycketendast iförmodligenutveckling kan avDenna

teknologinområden. Denpái reallönernedåtanpassning utsatta nyaen
kaninteintroduktion mötasdessgamladenöverlägsenregel såi attär

arbetemellanprisrelationemaiförskjutningarmarginellamed klassiska
1970-taletunder äromvandling ettindustrinsgrafiskakapital. Denoch

sittgörpá denexempelillustrativtsynnerligen typ som nuprocesserav
vidainomarbetenteknologinskaparSamtidigtfront.bredintåg nya

effektivitetlönebildningens attkommerHärtjänstesektom.områden av
också inomföljaktligenanpassningen. Det ärförrollspela storen

förbetydelseha störstkommerlönekostnaden atttjänstesektom som
emellertidtyderMycketkonkurrenskraft. attinternationellaindustrins

utbildningsinsatserdeinklusivetjänster om-industrirelaterade som
arbetsstyrkamellan totalfyllakommerinte gapetvandlingen kräver att

någotanledningdärförfinns attarbetskraft. Detefterfråganoch
marknaden konsumenttjänster.förundersökanärmare
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3 Den privata tjänstesektorn

3.1 Tjänstesektorn i Sverige

detta kapitall kort översikt den privata tjänstesektom i Sverigeges en av
och kort diskussion hemarbetets omfattning och dess behandlingen om
i modern ekonomisk teori. l bilaga redogörs5 för undersökningar om
tjänstesektorcrna i USA och Europa.

I nationalräkenskaperna kan den privata tjänstesektom ses som en
i produktionshänseende fyller klyftan mellanrestpost, BNB ochsom upp

produktionen inom jordbruk, industri och offentlig sektor. detMen är en
År 1992 svarade den för 39stor BNPrestpost. och för 38procent av

det totala antalet sysselsatta. betyderDetprocent 1,5 miljoneröverav att
arbetade med privata tjänster.personer

Fördelningen sysselsättningen delsektorer framgår diagramav av
3.1. Varuhandeln mycket arbetsintensivär för tredjedelsom svarar en av
det totala antalet anställda.

Tjänster kan rikta sig till både företag och konsumenter. De förra
benämnes producenttjänster, de konsumenttjänster. officiellaDensenare
statistiken ingen uppdelninggör på dessa. Med hjälp uppgifter frånav
nationalräkenskaperna och från branschorganisationer har dock en
någorlunda tillförlitlig skattning tjänsternas fördelning på de tvâav
kundkategoriema kunnat Enligt denna köpergöras. företagen inklusive
offentlig sektor och hushållen 65 respektive 30 tjänsteföreta-procent av

produktion. Resten dessaI beräkningar ingår inte bankgens exporteras.
och försäkringstjänster. Förädlingsvârdet dessa producent- ochav
konsumenttjänster 1992 storleksordningen 340 respektive 160var av
miljarder kronor.
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1992tjänsterprivatainomsysselsättningen3.1:Diagram

4%Fastighetsförvaltning
i6%Hotell. 33%restauranger Varuhandel

6%försäkringBank,
i
IKonsulttjänster

14%

städning,Undervisning,
19%S70 komrrunikationkulturepamlbncr mm Transporter,

statistikenutanförHemarbetet

intehemarbeteobetaltbörmarknadsanalyser attvetagörDen som
berorDetsiffrornaihushållstjänsterför ovan.marknadenin iräknats

inteutomlands,Sverigeisåvälnationalräkenskapema, sompå att
påverkartjänsterproduktionhemarbete somsådant avbetraktar som

svårig-påi sinberor turbruttonationalprodukt. Dettavårstorleken av
utförsidagde tjänster somdelEnarbete. somdettavärderaheter avatt

ochandrapåväl läggasmycket utframtidenikanhemarbeteobetalt
enligtsysselsättningochBNPproduktionuppgifterpåverkadärmed om

gällandeNuföreteelse.fall ingensåiräkna. Det är nynuvarande sätt att
produktionsamladevår varorvärdet avinnebärredovisningssystem att av

Utbyggnadenöverskattas. avtillväxttaktenochunderskattastjänsteroch
exempel,någraföråldringsvård har, att taochbarnpassningsamhällets

verksamhetertillfrån hemmenarbetsuppgifteröverflyttningtilllett aven
tjänstesam-överskattatBNP-måttetharDärigenomstatistiken.iingårsom

framväxt.hällets
tilltidenanvänderkvinnorochhur mänstudier överEnligt -

i veckan26 timmargenomsnittgår ifritidochhemarbeteyrkesarbete, -
befolknings-hjälpmedberäkningEnligt avhemarbete.till groven

dvs.Marknaden,heltidsjobb.miljoner2,7detskullestatistik motsvara
mindre äntilluppgårtjänstesektomprivatadeninomarbetetbetaldadet
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hälften. Här finns uppenbarligen rejält för förändringarett utrymme som
kan förvandla samhällsstrukturen i skilda riktningar. Frågan belyses

i framställningen.senare

En heterogen sektor

De privata tjänsterna omfattar antal helt skilda verksamheter.ett stort
Parti- och detaljhandeln och förär störst tredjedel eller drygtsvarar en
500 000 de anställda. Under 1980-talets första hälft sjönk sysselsätt-av
ningen grund rationaliseringar inom handeln. Högkonjunkturârenav
1987 till och med 1989 utslag formi måttliga ökningar i antaletgav av
anställda mellan 2 och 3 år.procent per

Detaljhandelns tjänster riktas huvudsakligen hushållen. Denmot svarar
för omkring 30 sysselsättningen inom handeln. Partihandelnprocent av
vänder sig både till hushåll och företag.

Transporter och kommunikation för närmare 20svarar procent av
sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn. Det omkringmotsvarar
290 000 anställda. Transporterna med sinaväger 15 detyngst procent av
anställda och såväl godstransporter land, i luftenavser person-, som
och sjön.

Med kommunikationstjänster här och televerksamhet.post-menas
Sysselsättningen inom transportbranschen har stigit med 6 sedanprocent

Även1980. här avspeglade sig högkonjunkturen i ökningar under åren
1989 1991 på mellan 1 och 2 år.procent per-
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teletjänsterochSysselsättning post-3.2: transporter,Diagram

1930:100Index

110T

Transporter
6%

teletjansterochPosh
-6%95 .-

90 ..

llsell4 +ei35 2t r
1992199019881986198419821980

köpsdrygt 60dettransporttjänstema ärde totala procentAv avsom
går till20offentlig sektor, knapptochövriga näringslivet procent

tjänsterAndelenresterande 20ochhushållen exporteras.procent som
beroendekraftigtvarierarhushållrespektiveföretagsig tillriktar

studeras.transportsektornvilken del somav
totalatredjedel denförLastbilsåkeriema tran-avensvararsom

procenthushållen lförsäljning tillingenharsportvolymen, nästan
och l060 procentsjöfartstjänstemadelenmedan största exporterasav

konsumtion.s.k. privatformhushållen igår tillprocent av
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Diagram 3.3: påProduktionens fördelning transporttjänster 1992

Taxi4%
Ustbilsäkeñef31%lokaltrafik8%Buss-och

Järnvägar8%

Transponlörned.I3 a

i Sjötransponer22%Luman 14%

flygetsAv tjänster utnyttjas 15 hushållennärmare och drygtprocent av
10 Inom järnvägen och taxi kan marknaden förprocent exporteras.
hushållstjänster uppskattas till 25 respektive drygt 30procent procent,
medan den uppgår till 70 för buss-närmare och lokaltrafik.procent

Inom och teletjänsterna det Postenär AB och Telia ABpost- som
dominerar. Båda tidigare affársverk, räknades sådanaävenvar men som

enligt internationella rekommendationer till den privata tjänstesek-- -
Även statligt och kommunalt ägda bolag ingårtom. i den privata

tjänstesektom i nationalräkenskapema.
sysselsättningen inom kommunikation har stadigt minskat hittills under

1990-talet. Det beror effektiviseringar och rationaliseringar inom
branschen. Hushållens andel marknaden för posttjänster uppgår tillav
drygt 15 andelDeras teletjänstmarknaden 45ärprocent. procent.av
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förändringSysselsättningens3.4:Diagram

1980:100index 30%Rekreation
130T

Undervisningsjukvård16%
120

110-
-1%Reparationer

100

5%fototjänsterFrisörs-, mm.-
4.:::1:4.e:90 :1 . 1992199019881986198419821980 .

osvreparationerundervisn,foto,frisör,1992sysselsättningen3.5:Diagram

sjukvård35%Undervisning16%forotjänsterFrisörs-, mm

14%Reparationer

i16%städningRenhållning,
19%Rekreation
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Övrigt: Från underhållningtillren-

ÖvrigaEn viktig del den privata tjänstesektorn finns under rubrikenav
privata tjänsteri nationalräkenskaperna. De för omkringsvarar en
fjärdedel sysselsättningen i sektorn och riktas både till hushåll knapptav
60 till företag offentligprocent och sektor drygt 40 procent.samt

Privat undervisning och sjukvård ingår här och sysselsätter drygt
90 000. Antalet anställda har stigit kraftigt sedan efter1989 ha varitatt

Ökningeni oförändrat tidigare under l980-talet. mellan 1989stort sett
och 1992 uppgick till 10 000 eller 17 Omkring hälftenän procent.mer

tjänsterna utnyttjas hushållen.av av
Under rubriken rekreation mängd olika tjänster. Filminspel-ryms en

ning och filmvisning, Radio och TV, lotterier och bibliotekstjän-teater,
någraär exempel. sysselsättningen inom branschen har stigit kraftigtster

under 1980-talets första år och efter 1986. Under hela perioden mellan
1980 och 1992 ökade antalet anställda med 30 Idag uppgår deprocent.
till över 50 000. Det framför allt till hushållen tillär 90 procent som
tjänsterna riktas.

Inom området renhållning och städning det däremot ingaär nästan
hushåll köper tjänster 99 dem går till övrigautan procentsom av
näringslivet och offentlig sektor. Branschen sysselsätter idag 42 000. Det

ökningär med 9 sedan 1980.en procent
Reparationer htishâllsvaror inklusive bilar och Övriga personligaav

tjänster frisörs-, foto-, tvätteri- och begravningsbyråtjänstert.ex.som-
betalt hemarbete visar i oförändrad respektive vikandesamt stort sett-

sysselsättning under perioden 1980-1992. Antalet anställda uppgick till
83 000 år 1992. Det 65 reparationstjänsternaär köpsprocent av som av
hushållen. När det gäller övriga personliga tjänster andelen högre,är

70närmare procent.
Uppdragsverksairtheten, dvs. konsulterna, för den mestsvarar

expansiva utvecklingen inom den svenska ekonomin såväl i längresett ett
tidsperspektiv under de tolv åren. Som tidigare berornämntssenastesom
utvecklingen till del på avknoppningar från industrin. sysselsättningenen
inom advokat, arkitekt-, bokförings- och reklambyråer,t.ex. bygg- och
datakonsulter bevakningsföretag fördubblatshar nästan sedan 1980.samt
År 1992 uppgick antalet anställda till 220 000. Men konsult-även
branschen har fått känna lågkonjunkturen. Sysselsättningen harav
minskat något 2 procent mellan 1991 och 1992.
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medankonsulttjänstema2omkringendastköperHushållen procent av
12 exporteras.procent

uppdragsverksamhetsysselsättningeniFörändringen3.6:Diagram

1980:100Index

200I

92%Konsulter
180-

120
1
1
L %.1ir1100 112 w- .

1992199019881986198419821980

år000anställda 90antaletförsäkringstjänsterbank- ochInom cavar
privatadeninomsysselsättningen61992. Det procentmotsvarar av

successivtanställdaantaletökade1980-taletUnder helatjänstesektorn.
spårfinanskrisenskreditmarknaden. lframväxandedenberoende

med 6densjönk1992 procentUndersysselsättningen.minskar nu
pekarbankervårauppgifterPreliminärainnan.jämfört med året om

1993.undersysselsättningeninedgångminst lika storen
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Diagram i försäkring3.7: Förändringen sysselsättningen bank och

1980:100Index

130w

125-

120- 22%försäkringstjänsterBank-och

H5 --

[05

100 e1ey
1992199019881986l9841982980l

De anställda i hotell och uppgick till 88 000 âr 1992. Närrestauranger
branschen âr 1990 sysselsatte den 100 000.störst övervar som - -
Under så hela 1980-talet ökade antalet anställda kraftigt.gott som

Enligt nationalräkenskapernas beräkningar tillgång och användningöver
marknadsprodukter 1991, köptes 66 hotell- ochprocentav restaurang-av

tjänsterna hushållen. Andra studier tyder hushållens andel inteattav
fullt så Hotellbeläggningsstatistikär i kombination med special-stor. en

turiststatistikstudie nordisk tyder på hushållen utnyttjar 35attav
hotellens tjänster, medan erbjuder drygt 45procent restaurangernaav

sina tjänster till hushållen. Det innebär hotell-procent sammantaget attav
och restaurangbranschen till knappt 60 tjänar företagen medanprocent
resterande 40 går till hushållen. skillnadDenna i siffrorna förprocent
hotell- och restaurangbranschen enligt olika källor påverkar endast
marginellt uppgiften den totala marknaden 30 procent.om

Nordiska Ministerrådets projekt 64.01.04 Redovisning nordisk turiststatistiknr: av1988-1991 utveckling nordiskt statistikprogram förturism, Statistiskacentralbyrån.av,
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restauranghotellsysselsättningeniFörändringen o3.8:Diagram

l980lmIndex

160T

x150--

130 31%restuurangtjänster- ochHotell-

120--

110-

411uICX .1 uuuy.u 1992199019881986198419821980

fastighetsförvaltningocksåbrukartjänstesektomprivatadenTill
vilket00070knappttilluppgårbranschdennaanställda inomräknas. De

tjänstesektom.privatadenisysselsättningen4 procentmotsvarar av
ochmedan företaghushållen,köpstjänsterna60Knappt avprocent av

50resterande procent.försektoroffentlig svarar

Hushållstjänster3.2

vihardelbranschertjänstesektomsprivatadengenomgångenVid .av
hushållen.köpstjänsteproduktionenandel avsomhur storangett av

konsumenttjänster.medvadberörtredanviDärmed har menassom
sådanaföretagstjänsterfrånskillnadtillalltsåKonsumenttjänster är --

hushållstjänsterMed begreppethushållen.efterfrågastjänster avsom
detutförsnormalti dagSverigei egnakonsumenttjänster avsomavses

buds.står tillmarknadsalternativocksådärmedlemmarhushållets men
hushállsvaror,inköpmatlagning,hushållstjänster är avExempel
själv-arbete,detgörochi hemmetreparationer annatbarnpassning,

cykelservi-ochbil-trädgârdsarbete,löpandeochträdgårdanläggning av
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strykning käder ochfönsterputs,städning, tvätt samttransporter, avce,
arbete i regipraktiska möjligheterna bytahemtextilier. De motatt egen

uppräknade aktiviteterna. Iköpta varierar starkt mellan de nästatjänster
här.definition hushâllstjänsterkapital används något änsnävare aven

hemproduktionensz värde.statistikDet finns ingen övernämntssom
studiergenomförtDäremot har Statistiska Centralbyrån SCB över

tidsanvändning3. och kvinnorhushållens genomsnitt läggerI män ner
kön och aktivitet26% timmar veckan hemarbete. Fördelningeni

framgår tabell 3.1.av

veckaTabell 3.1 Tid för hemarbete, timmar och minuter per

Kvinnor Män

Hushållsarbete 6,3617,22
Underhållsarbete 4,242,22
Omsorg barn 5,12 2,04om egna

Omsorg andra 1,03 1,03om
Inköp 2,283,24
Ovrigt 3,53 3,34

Totalt 33,17 20,09

Hushållsarbetet huvudsakligen städning och matlagning.ägnas
Underhållsarbete kan bostad, bil, cykel och andra hushållskapital-avse
varor.

inledningsvisSom påpekades gigantiskt arbete i tiddettaär ett som
sysselsättningen inom det privata näringslivet. Det dockärmotsvarar

sannolikt mycket liten del detta arbete låter sig ersättasen somav av
köpta tjänster. Dels formdel detta arbete konsumtion,är storen av en av

glädjekälla, dels inkomstrestriktionema för densätter snäva gränseren
produktionen dessa tjänster. kapitel diskuteras medI 4externa av

utgångspunkt i marknadsundersökning potentialenhur Detär. ärstoren
dock helt klart hemarbetet hur det bokförs integreradäratt oavsett- -
del ekonomin. I avsnitt översikt ibeskrivs i kort modernnästaav en gren

ZHem-och hushållsproduktion i skrift. Hushållsarbeteär denna be-synonymer
tecknas i SCBs statistik matlagning, städning strykning.ochtvättsamt
35eRydenstam, K., I tid otid. En undersökning och kvinnors tidsan-och mänsav
vändning 199091, Levnadsförhållanden, SCB 1992.79.rapportnr
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insatserhushållensochproduktionhemmetsnationalekonomi, där egna
företag.beslutrationella styrresultatet typ somavsammaavses som

teoriekonomiskiHushållet3.3

uppmärksamhetförnyadfickhushållssektornforskningTeoretisk om
erhöll Sveriges1992från ChicagoBeckerGaryprofessorattgenom

minne. GaryNobelsAlfredtillvetenskapekonomiskiRiksbanks pris
härtill hansOrsakenuppmärksamhet. ärväcktharinsatserBeckers stor

ansatser fundamentala frågorställthanmetodologiskaoriginella samt att
etableradeifrågasattochanalysnationalekonmiskfördjupatsom

mikroteorineoklassiskförhar vidgatBeckersanningar. genomramarna
kompeten-nationalekonomersanalysmetoder påekonomiskatillämpaatt

sområde.
producenterföretagförväntastänkandemikroekonomiskttraditionelltl
och insatsvaroranvändamålvariabelmaximera varsatt resursergenomen

analogtPårelativprisema. sättvägledssammansättningoptimala av
sparandeochkonsumtionindividerhushåll maximeraförutses nyttan av

tillbidragitharBeckerGarybudgetrestriktion.för merinom enramen en
ellerinköpbetraktaintekonsumentteorisofistikerad varaatt av engenom

inteköperhandling. Manekonomiskslutgiltignågontjänst ensom
förBecker säga,maskinens vill Garyskull, utanhushållsmaskin för egen

möjligheterhörHitden.fårtillfredsställelserochde tjänster ut avman
djupfrysningvid disk,stordriftsfördelar etc.uppnåochtidatt spara

betraktasflerpersonhushållellerkansådanMed somansats en-en
konsumtions-inhandladehjälpmedvälfärdproducerarvilkaenheter av

Till dessabehövs insatsvaror.middaglagakapitalvaror. Föroch att en
middagen.lagaförgårtiddentillkommer attkostnadermätbara som

dendefinieraskanalternativkostnad,pris,harTiden somsomett en
avlönadikesigfrån hanavstår ägnarindivid närarbetsinkomst en

i hemmet.produktion
stigandeochproduktivitethöjdökad tillväxt,medekonomiI en
till hus-allokerastiddenaltemativkostnadenreallöner tilltar somav

kompensation.någon monetärden inteeftersomhållsproduktion genererar
sofistikeradealltmerefterfråganhushåll ökarvarförförklarakanDet av

se York,Approach, NewEmpiricalTheoretical andCapital: AHumanbokhanst.ex.
1964
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given mängd hus-hushållstjänster.hushållsapparater ocheller En
kanmindre tidsåtgång. Härigenomhållsproduktion då utföras medkan

produktiontidhushållet, medlemmar så önskar,dess ägna störreom
marknaden.

sofistikerade så. viktigagivetvis DetGary Beckers analyser änär mer
kangrunddragen i hansenbart återgeär, att att resonemng,genom

hushållstjänster finns beteendepeka på bakom efterfrågan ettatt som
rationella vad gällerlåter sig förklaras med utgångspunkt i hushållens syn

totala tidsan-hushållsmedlemmama och dessarbetsfördelning mellan
vändning.

individen bäst kännerI nationalekonomisk analys det ärantas att som
fungeran-sina preferenser. politik underlättar uppkomsten välEn avsom

vidgar enskildade och faktormarknader för hushållstjänstervaru-
fördelningenmänniskors möjligheter fatta självständiga beslutatt om av

bidrarsin tid mellan produktion i hemmet och marknaden. Härigenom
sådan välfärdsvinster.politik till samhällsekonomiskaen

Svårt värdera hemarbetetatt

tämligen forsknningen hushållssektom harDen ingående teoretiska om
inte kunnat följas lika ambitiös empirisk forskning. Ekonomerupp av

Simon båda nobelpristagare,Kuznets och James Tobin, har pekat påsom
svårigheterna priser på produktionmed korrekta den skersättaatt som
i hushållen. Därmed registreras inte dessa verksamheter i nationaräken-
skaper vilket medför den totala produktionvälförd folkhushålletatt som
åstadkommer underskattas. frågeställningar har fått ökad aktualitetDessa
i takt med tjänstesektorns ökade betydelse för västvärldens samhällseko-
nomier.

För närvarande pågår omfattande internationell diskussion blanden
forskare och andra specialister på området möjligheterna kommaattom
tillrätta med bra finnsdetta. En översikt i International Conference on
The Measurement Valuation ofand Unpaid Work, Statistics Canada,
Ottawa, Canada, April Defining1993 och and Measuring Unpaid
Serives Produced by Households for OECD, augusti 1993.Useown
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4 En marknad för hushållstjänstei
intervjustudieresultat av en-

4.1 Problemställningar

Sverigel produceras httshållstjåinster såsom matlagning,merparten
städning, strykning, fönsterputs, i hemmet hushållenstvätt, m.m. av egna
medlemmar. viktigt undantag barntillsyn där ansenlig mängdEtt iir en
barnfamiljer konstituerar offentlig uarntillsyir

Endast i begränsad omfattning finns etablerad marknad dären
specialiserade privata företag med anställd arbetskraft utför dylika tjänster

kontrakt. Ofta handlar det då mindre regelbundet återkommandemot om
tjänster kräver mängd arbete och kapital. Hit hör vinds-störresom en
röjning, hjälp vid flytt, trädgårdsarbetenstörre etc.

Vidare det allmänt bekant hushållstjänster normalt köpsattanses vara
eller grå Informationenmarknad. denna marknads totalasvarten om

nivå och struktur, vilka tjänster där utförs och hur prisbildningen gårsom
till, kan inte särskilt exakt. definitionsmässigtDen inte statistisktårvara
belyst. Skattning omfattningenden totala har dock gjorts. Se bilaga 4.av

En intressant fråga, inom för diskussion möjligheterna attramen en om
öka produktionen inom privat tjänstesektor, därför det finnsår om en
jordmån för marknadsproduktion hushållstjänster.av

Finns intresse från hushållens sida-
vilkaFör tjänster och till vilka priser-

Kan efterfrågan tillräckligt omfattande förantas attvara generera en--
marknad
Är människor villiga bjuda arbetskraft för utföra sådanaatt ut att-
tjänster
Existerar här någon verklig sysselsattningspotential-

Det bara någraär viktiga frågor kräver för de företagsom svar som
planerar marknaden föroch de politiker eventuellt villsom
skapa rimliga förutsättningar för den.
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förochhushâllstjänstemarknadenanalysförunderlagfåFör ett avatt
detvit och sättetdentillsyftar göraförslageventuella attsom

upplagdlåtit brettutredningen görafunktion hardessförbättra en
harUndersökningenintervjuer.påbaseradmarknadsundersökning

hushållstjänster.utbudtänkbartefterfrågantänkbarsåvälkartlagt avsom
analysermedhuvudresultatundersökningensavsnittI detta presenteras
ochtabeller, frågormedundersökningenHela svaroch kommentarer.

i bilagapresenteras

Undersökningsmetod4.2

intervjuades.i Sverigetelefonabonnenthushâllutvaldaslumpvis3 000
december12novembertiden 24undertelefonutfördesIntervjuerna per -

18överMedhushållet.imed personer1993 avsesvuxnapersonvuxen
tillgänglig vid förstaintenågonåterkomIntervjuarenår. varvuxenom

uppringningen.
intervjuer.fullständiga0003resultatredovisningen utgörförBasen

genomförda0003miljoner.3,7landethushåll i ärTotala antalet
2301intervjuvarjeinnebär representerarhushållsintervjuer caatt
00037svarsfördelning representerarprocentenhetVarjehushåll. enav

hushåll.700promille 3varjehushåll och

karakteristikaPopulationens4.3

arbetsmarknadsdeltagan-aktivtin iträderindividerförutsätterOm vi att
till års ålder65framåtminstonearbetarår och25-30åldrarnade i runt

individerhushållövervikt förpopulationenintervjuade somfinns i den en
liv. Dettayrkesverksammasittmittenkringsigåldersmässigt befinner av

viss del hängerTillbefolkningen isvenskadennågot från stort.avviker
institutionaliseradpåborindividermeddetta att somsamman

intervjuats.inteåldringsvård
dockbörDet2-4hushåll består attFlertalet noteras enpersoner.av

hem-hushållen harHälftenenpersonshushåll.femtedel utgörs avav
fördelningensistnämndavilla.bor i Denhälftenochmavarande barn över

tonviktundersökningar mediframkommaskulleannorlunda änär en som
mindre.blivillaägareandelenskulleDåpå storstäder.
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majoritet bil och bostadsytaEn övervägande har motsvararen som
arbetar heltid. hälftenriksgenomsnittet. Majoriteten respondenter l av

heltidsarbetande.minsthushållen arbetar 2 ärpersoner varav en
årsinkomst i intervallethälften hushållenNärmare rapporterar enav

årsinkomst undertredjedel har200 OOO 400 OOO kronor. Ca enen-
ligger 400 000 kronor. Tretton200 000 kronor och endast 8 överprocent

velat inkomst.de tillfrågade harprocent uppgeav
anställning uppvisarNär det gäller yrke och väntat storsvaren som

pâspridning. andelen arbetslösa 8Noterbart är motsvararatt procent
ifråga.rikstalet enligt Statistiska Centralbyrån vid tidpunkten

dock inte tillräckligtTrots stickprovet kan detärstort,att synas vara
omfattande för tillåta ingående korstabuleringar. Allt eftersomatt

möjlig-materialet bryts minskas antalet observationer starkt liksomner
heterna rimligt säkra slutsatser. På frågan hushållens intressetill om av

Preciseras fråganstädhjälp står stickprov 3 000 hushåll till buds.ett
till landsortshushåll i flerfamiljshus med sammanlagd inkomsten

någraunderstigande 200 000 kronor år återstår endast detprocentper av
ursprungliga stickprovet.

Efterfrågan4.4

900Det 000 hushåll uttrycker intresse hjälp vidär närmare som av
enstaka tillfällen eller regelbundetganska möjlighet draattom gavs av

förkostnaderna detta i deklarationen. 900 000 %25närmaremotsvarar
hushåll.samtliga De hushåll intresserade222 000 hjälpärav som av

ganska regelbundet %uppgår till 6 samtliga hushåll.av
betyder likvälDet majoritet på två tredjedelar givitnärmareatt en
inte intresserad det kan finnas skälbra är. Det mångasvaret som-

härför. Vi återkommer till detta senare.
vill viRedan här emellertid de utfört intervjuerna påpekarattange som

i återfinnerden sannolikt de oftaatt senareman gruppen mer-
välbärgade har sitt behovi storstäder redan hus-grupper som av-
hållstjänster den eller grå marknaden.ordnat densvartagenom
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hushållstjärtsterför köpIntresse4.1Diagram av
hushållallaprocent av

ointresserad
76

döochHjöp co

hjälpRegelbunden
6

utnyttjaviljadeklarerat atthushållmiljon enDe närmare somen
detjänstervilkenföljdfräganfått typdärefterhar avhushâllstjänster om

frekventavidaDespektrum. mestbrettuppvisarSvarenefterfrågar. ett
Vi kommerstrykning.ochtvättträdgårdsarbete samttjänsterna är

på dessa.fokuseraframgent att
Städning ärrimligt.intuitivtverkarhögt enkommerstädningAtt

barn,kräverBarnpassningalla.såförnödvändighetstjänst gott som
träd-åretbehövasBarnpassning kan runt,trädgård.trädgårdsarbete

vissaunder säsonger.endastgârdsarbete
normalt oftare änskerstrykningochbarnpassning tvättStädning, samt

trädgârdsarbete.ochfönsterputsning
bekräftashypotesmärkvärdiga svaren.sig fögai avDenna -- gångernågraönskastvättstrykningochbarnpassning perStädning,

gångernågraefterfrågasträdgårdsarbeteochfönsterputsmedanmånad

per ar.
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Hushållen har givits möjlighet utförligaäven påatt ge mera svar
hithörande frågor. dessa framgårAv 41 000 hushåll uttryckeratt en
önskan daglig barnpassning, 000 dag och15 55 000 någonom varannan
gång vecka. Det betyder sammanlagt 100 000 hushållnärmareattper

gånguttrycker önskemål barnpassning minst vecka.1om per
Det bör dock efterfrågan daglig barnpassningsägas inte nöd-att en

vändigtvis innebär önskan barnpassning hela dagen eller halva.om ens
Det fullt tänkbartär det önskas barnpassning någon eller någraäratt som
enstaka timmar varje dag eller Därför det svårt uttalaär sigattvarannan.

hur och hur frekvent sysselsättning sådant uppgivet efter-stor ettom
frägemönster kan Om ochantar attgenerera. man en samma person

barn hos hushåll skulle omkring 30 000 kunnatrepassar personer
erbjudas sysselsättning minst gång vecka.en per

För städning kan det med kalkyl sig 90 000röra sysselsätt-samma om
Ävenningstillfällen vecka. här det svårtär gissasagt attper som ens

antalet arbetstimmar. Därför har frågan undersökts ytterligare, vilket vi
återkommer till senare.

En faktor fasta på det finns ansenligär spridningatt ta attannan en
mellan de svarsalternativ hur ofta frekventade tjänsternamestsom anger
önskas i anspråk. Många hushåll sig vilja utnyttja tjänstertagas uppger
vid behov.

Kanske det såär denna spridning indikerar företag önskaratt att som
hävda sig på hushållstjänstemarknad kommer konfronteras medatten
krav förmåga sig till skiftande efterfrågemönster. fleraIatt ettanpassa
fall kan det bli aktuellt erbjuda konsumenter skräddarsydda lösningar.att

Det har ibland anförts i samhällsdebatten avdrag för hushállstjänsteratt
kan medel för minska ungdomsarbetslösheten.ett Intervju-attvara
undersökningen föga stöd för sådan målsättning. En majoritetger en
hushåll vill helst arbetsuppgifter utförts i åldrarna 27-40att av personer
ar.

De utfört intervjuerna det går skönja obenägenhetsom att attanser en
bland respondenter vilja anställa arbetskraft. Det efterfrågasatt ung som
är professionalism och god yrkeserfarenhet, egenskaper försom
respondentens del varierar positivt med antalet yrkesverksamma år och
följaktligen med åldern.

Önskan professionalism bekräftas de flesta föredrarom att attav
hushållstjänster utförs professionella serviceföretag. Få önskar haav
någon inneboende hos sig eller hand heltidsanställdaegen personer.
Yrkeserfarenhet och flexibilitet i utbudet värderas uppenbarligen högt.
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Betalningsvilja4.5

marknadtimersättning svartgenomsnittlig enLåt attanta enoss
viljasig attreferensram ter enMed dettakronor.50tilluppgår som

trädgårdsarbeteför ettkronor360ellerfönsterputsförkronor270betala
skulletjänsterdessadäremotOmorimligt.inteåretgånger ompar
skullepristillochmarknad ettvit somföretagerbjudas enav

kostnadenrimligtdet attantaär attochavgiftersocialainbegripa moms
lntetimme. utan100 kronorvill sägadetdubbla, pertill detuppgåskulle

timlönutredning svartdennai att enmarknadernafrån antasstöd
tjänst.vitförtimmebruttolönen enpermotsvarar

betalningsviljandeklareradedeninteförutsättningarsådanaUnder ger
önskas.oftasåtjänsterdessautnyttja sommöjlighet att

förefallersektorvitellersvartfrånutgårvi enOaktat enom
barnpassningförkronor660ellerstädningförkronor540belopp som

fleraönskastjänsterdessasynnerhetiunderkant,itilltagna omvälvara
inomliggaveckatimmar3skullebarnpassning perFörveckan.igånger

mindre.någotstädningförmöjligheternas ram,
dem%15hushåll000129maximalt avframgårmaterialet attAv -
000lbetala änbereddasig att mersägerintresseuttalat varasom - ellerhel-marknadsmässignågonintemånad. Det motsvararkronor per

bereddahushåll att000sig 40barnpassning varaFörhalvtidslön. uppger
00063siffranstädning ärmånad. Förkronor000lbetala över per

hushåll.
sigskiljerintebetalningsviljanframgårkorstabuleringar avAv

inkomst-dockEfterfrågan ärinkomstklasser.olikamellannämnvärt
representationhögregånger22harinkomstklassenhögstaDenkänslig.

20Drygttotalpopulationen.itjänster änefterfrågardembland som
denfråndockstädhjälp härrörintresseradeärdem avprocent somav

andeliharMellaninkomstklassen somstort sammainkomstklassen.lägsta
Medtotalpopulationen.ide hartjänsterskildaköparepotentiella somav

klassenvarförbarnfamiljerna,finnsinkomstklassI dennaundantag.ett
barnpassning.förintresset23förstår närmare av

Efterfrågeanalys

viljasighushåll00015räknat uppgerhögt somdetbarnpassning ärFör
ifråga ärinkomstklassenDåmånad.kronor4002betala än permer
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för denna kategorigenomsnittliga betalningsbenägenhetendenöppen, är
uppgå till kostnadeninte beräkna. torde knappastmöjlig Den änatt mer

reservation inskjutas. Det fulltför halvtidstjänst. börHär ären en
betydligt högre för dem uttryckttänkbart betalningsviljan äratt som

begränsade underlagetönskemål frekvent barnpassning. Detmycketom
undersöka detta.inte möjlighet närmareattger

bestäms två faktorer:betalningsbenägenhetenDen angivna av

kalkylerat med ochdet pris intervjupersonerna-
pris.den volym de tänkt köpa till detta-

marknadsundersökningen.Dessa uppgifter går inte få För attatt ut ur
ändå få volymuppfattningen hos hushållen ochpris- ochett grepp om om
priskänsligheten marknadsundersökareni efterfrågan gjorde komplette-en
rande studie. 200 hushåll bland dem benägna köpaNärmare är attsom
hushållstjänster tillfrågades det antal städtimmar hushållet skulleom som
köpa för timkostnadenvid olika kostnader timme. Intervallet 20per var
till 70 kronor inom detta intervall. Resultatetmed 10 kronors steg
framgår diagram 4.2. Vid kostnad 70 kronor timme skulleav peren
genomsnittshushållet köpa 2z timmar vecka. Om priset 20per vore

timmarkronor timme dess efterfrågade kvantitet kring 5 Antasärper
efterfrågan intervallet,aritmetiskt linjär inom kan priselasticitetvara en

0,722.vid 50 kronor timme till Enligt denna kalkylskattas ärper
efterfrågans priskänslighet alltså något lägre normal. Nu må emellertidän
analyser detta med försiktighet.slag bedömas Resultatetsstörstaav
skakighet torde vad fallet vid ekono-dock knappast värre än ärvara
metriska skattningar priselasticiteten uppgifter från bransch-t.ex.av
statistik.

intervjupersonernaupplystes intekostnadenför hushållet detsammaattom var
inkomsten sigför städaren. Många ansåg nämligen skämmasför såbetalasom att

litet 20-30 timme.kronorsom per

:Sambandetär:
efterfrågade städtimmar 5.86 0.20vecka 0.049 0.004 timkostnadper x-Talen inom skattningarnas standardavvikelser. Den förklarade delenärparentes avR2variansen 97är procent.
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SverigeistädhjälpforEfterfrågekurva4.2Diagram

veckatimmar per

4.

20 timmekostnad per

helårsarbeteochåret ettattveckor45efterfrågas omtjänstenAntas att
vid00049drygt personerefterfrågan motsvaraskulletimmar1.800är

skulletimmeÄr kronor70 cakostnaden perkronor.50timkostnaden hushåll. Dessaistädningmedheltidssysselsättaskunna00035 personer
högreklartindikerarräkneexempel. De endockskalltal somses

tvågjordeshuvudundersökningenvid somstädning änpåtotalefterfrågan
35tillfälledettavidmotsvaradeUtgiftsbenägenhetentidigare.månader

denosannolikt attinteärDetkronor.på 50timlönvidårsarbeten000 en
underhandsrapportutredningenspåföljdehushållstjänsterdebatt somom konsumtionsaltemativrealistiskttill ettstädning mergjort köp m.m.av och över-under-bådekalkylernakanErfarenhetsmässigt varatidigare.än

Härstabila.mycketsigförintervjusvaren voretagnaskattningar även om
draibland fåttintervjuaren svarendådiskuteras,frågaistabilitetenkan

ärDetöverskattningar.sannoliktdetsikt ärPå kortintervjuoffren.ur ochfrågapåförpliktigandetill intet ensvarskillnad ettallt att getrots
skattningdennakanväl öppnatsmarknadNärverket.tillskrida enatt

under-sigvisamarknad enoprövad varamångaförenavsersom kurvadenintedockgällerpriskänslighetenväsentligasteDenskattning.
konkurrens-efterfrågangällervad omreaktionenhärskattats utansom marknadenfinnsuppenbarligenidagskattekilarsnedvridande som

uppfattningvissemellertid omEfterfrågekurvan enelimineras. gerifråga
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priskänsligheten vid dagens kostnad inklusive alla skatter. dennaSäg att
90 kronor timme. Priselasticiteten städning vid detta prisär ärper

Se vidare kapitelöver 5.
Genom studera villigheten köpa städhjälp i deatt att extern tre

inkomstklassema, kan vi efterfrågansbild priskänslighet. I denen av
lägsta inkomstklassen genomsnittshushållet berett betalaär 411 kronoratt

månad. de tvâ inkomstklassemal högre sträcker sig betalningsbe-per
redskapen till 533 respektive 683 kronor månad. Antas attper genom-
snittsinkomsten i intervallen 150 000, 300 000 respektive 500är 000
kronor, erhålls inkomstelasticitet något under 2. Detta resultaten
påverkas givetvis eventuella olikheter mellan inkomstklassema vadav
gäller hushållets storlek och andra såsomegenskaper boendeyta.

lndustridepartementet i Danmark har gjort undersökning i vissaen som
avseenden med den utförts föröverensstämmer utredningenssom
räkning. Av diagram 4.3 framgår efterfrågan på städning hos danskaatt

priskänslighushåll påtagligtär Visserligen visar kurvan endast intresset
anlita, den antyder priskänsligheten i efterfråganatt städningattmen
mycketär hög. Antas mängden efterfrågade städtimmar växeratt

proportionellt intresset, kan priselasticiteten vid priset 70 kronormot
skattas till 2.3, vilket i sammanhanget högt tal. iär Antas ställetett att
timefterfrågan faller för varje nytillkommande intressegrupp så deatt som
kommer till priset sänks från tillnär 50 40 kronor endast skulle efterfråga
hälften så många timmar de efterfrågar städhjälp redan vidsom som

2.0.4priset 100 kronor blir likväl priselasticiteten så hög Skatt-som
ningarna baseras på den skattade linjära efterfrågekurvan.

den danskaAv studien framgår intresset för städhjälp och för övrigtatt -
också för många andra tjänster dubbelt så iär än Sverige.stormer som-
Betalningsvilligheten också klart högre här.är Bakom dessaän resultat
kan finnas olikheter vad gäller dels inkomstfördelning, dels vidvanan
marknaden i fråga. sistaI hand det sig kulturellarör skillnaderom

3Sambandetär:
lnztresseradei alla hushåll 47.4 4,7 0.471 0.056 prisprocent av x-R 0,93. Talen inom standardavvikelser.ärparentes

4Priselasticiteten kan givetvis beräknas stegvis. Från priset 70 till priset 60 kronor
ökas intresset med 412 33.3 Prisförändringen 14.3är Dettaprocent. procent.-priselasticiteten 333143 2.3. En alternativ beräkning relateraärger att
förändringarna till genomsnittet i intervallet. Detta 410 6514 1.86.ger x
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potentiellganskafinnasdettycksfallen storbådaIländerna.mellan en
idag.skattekilar änmindrevidhushållstjänstermarknad förvit

Danmarkistädhjälpför4.3 IntresseDiagram

procent av
hushållen

40

30

20

100908070605040
limkoslnod

1994.husholdninger.privatetilServiceIndustriministeriet;Källa:

marknadsundersök-svenskai denhushållenvadmellanjämförelseEn
kosta,skulle fåefterfråganökadvadbetala ochsigidagningen enuppger

resultatinkomstdeklarationen, attvidfår draskostnaderna ger somavom
förändringansenligonekligenDetsjufaldigas. ärskulleefterfrågan en

underskattningtillhänförakandel avtilldock att enstor varasom
betalnings-iredovisasbelopptotalaDetutgångsläget.utgiftsnivån i som

börmånad. Detkronormiljoner700uppgår tillbenägenhet perca
populationendeldenenbartdettaunderstrykasemellertid avatt avser

undersökts närmare.som
utnyttjarÄven månganöjda finnssigbland dem somvarauppgersom

betalningsbenägenhet kan denverkligadessasInkluderashushâllstjänster.
miljardtillskotttänkashushållstjänsterför ettmarknadenvita en

spekulativakalkylerdessa ärallamå betonasmånaden. Detikronor att
undersökning.gedigenpågrundasdeäven enom
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4.6 Utbudet

skulle enligt marknadsundersökningenNärmare l 110 000 personer vara
hushåll. dessa uttrycker 600beredda anställning i hem och Av 000att ta

deltid.vilja så heltid medan halv miljon hellre arbetargöraatt en
professionellaDet med tanke på de budskap många debattörerär

förmedlat i debatten hushållstjänster höga tal. Städning och annatom
arbete i ofta i indirekta ordalag nedvärderats. Tvâhem harannans
uppgifter första attityden till professionelltvärda För detär äratt notera.
hushållsarbete för föri den kvinnor. Semänstort sett samma som
diagram anställning direkt4.4. För det andra hushållet eller ivann av
serviceföretag sig tjänsteråtar städning och liknande hushållsom

gehör hos intervjupersonerna.samma
På frågan vilken tjänster de intervjuade önskar utföratypom av

uppvisar spridning olikajämnare mellan arbetsuppgiftersvaren en
mindre intensiv preferens efterfrågan koncentrerad tillän som var mer

antal tjänster.ett
Betalningsviljan för hushållstjänster förefaller framgått kanske låg,som

åtminstone i jämförelse hypotetiska efterfrâgekurvanmed den för
städning i Danmark. Vid hushâllstjänstervilka priser utbjuds Denna
fråga har undersökts tilläggsintervjuer demmed förklarat siggenom som
villiga arbeta i yrket. Resultatet framgår diagram 4.4.att av

Enligt denna finns frånutbud 50 kronor och uppåt. Eftersom varjeett
procentenhet 10 skulle det finnas000 hus-motsvarar ettca personer
hâllstjänsteutbud 210 vid prisnivå000 50 70 kronorpersoner en -

timme. framgårNu det inte delstudien hur många timmarper av per
vecka eller år de tillfrågade bjuder sina tjänster.ut
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intervallvarjevidtillskotthushällstjänster,Utbud4.421Diagram av hushâllstjänstermedarbetaintresserade attantalet ärtotala avsomprocent av

procent
40 1

oyso ce;
;

vwe;20° ø

zø ,7//
Å/°

z 7x,z /// i
,

ejvet80-8970-7960-6950-59 timmelön per

utbudKumulerat4.4bDiagram

procent
70W
60

50-

40

30

20-

10

0 80-8970-7960-6950-59
timmelön per

Antasarbetsintresset.i attseriositetennågothellerinteDen säger om
vill55dvs.refererats, procenttidigare attdensammafördelningen är som
tillräckaskulleledigtutbudetkonstateralätt attdetheltid, är attarbeta

dockfinnsDetprisnivåer.dessavidefterfrågantillfredsställaatt
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Prisnivåerna Stockholm högre i övrigaregionala skillnader. i är än
någon precisering i detta avseende.Materialet tillåter dock intelandet.

funktion bruttolön och intearbetsutbudet utrycktNu är som en av av
marknad tillkommer arbetsgivarav-totalkostnad På vitför köparen. en

timmegifter, pålägg och En bruttolön 50 kronoreventuellt permoms.
timme. Vid 90 kronorblir därför kostnad 70 90 kronor peren -

årsarbeten i städning. Videfterfrågas teoretiskt drygt 20 000 en
minskning via minskade skattekilar skullekostnaden med 20 procentav

efterfrågesambandet.efterfrågan med 40 enligt det skattadeöka procent
till förväntad produktivitet. Oml analysen har inte hänsyn kunnat tas

i hushållsstädning specialistföretag har dubbla produktivitetendrivna
jämfört förväntat sig kommer detta givetvismed den intervjupersonerna

lyfta sannoliktefterfrågekurvan. Sådana företag kommer taatt attupp
högre priser vad framgår den angivna utbudskurvan, varförän som av
ökningen i städvolymen dämpas.

4.7 Specialstudie på arbetsförmedlingar

Som komplement till den övergripande undersökningen bland 3 000
hushåll genomfördes intervjuer arbetssökande hos arbetsför-500 med 10
medlingar.

Syftet med erhållastudien främst tendensuppgift avseendeattvar en
inställningen till arbeta i hem och hushåll med olika arbete.att typer av
Elva sig vilja arbeta inom hem och hushåll.gärnaprocent uppger
Trettioen kan tänka sig det medan majoritet, 58 inteprocent procent,en
vill det. Respondenten kan tänka sig alla olika hushâllssysslortyper av

egentlig serviceföretagpreferens. Anställning i föredrasutan nytt av mer
hälften de intresserade i detta urval, där och kvinnor uppvisarän mänav

identiska attityder till arbete i hushåll.
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hushållochtill arbete i heminställningArbetssökandes4.5Diagram
arbetsförmedlingarvidtillfrågadeprocent av

görnoJo.
10

kommentarerNågra4.8

utnyttja frågorhuvudsyftehaft tillinteundersökning har attDenna som
efterfrågemönsterutbuds- och ävenavanceradeför konstrueramedel att

utnyttjas tillkundeutsträckningi visskompletteringmaterialet efterom
detta.

marknadsproduktiontillmedborgarnas attityderpejlavaritMålet har att
livligskapatfråga harhushållstjänster. Dennakonsumtionoch enav

uppgiftutredningens närmareintemassmedia. Det är attdebatt i
debatten.denkommentera

intervjuundersökning visarutredningens attMöjligen kan det sägas att
inställningpragmatiskavspänd ochbetydligtharhushållen i stort meren

nâgra,Få,samhällsdebatten.uttryck itillkommerden om ensän som
marknad föruppkomstenoviljaprincipiellnågonuttrycker mot av en

villigakvinnor äräldre mänSåvälhithörande tjänster. somyngre,som
tjänster.sådanaarbeta medochellerkonsumeraatt

anställning i hemvilligasigförklararmiljon att taAtt över personeren
för mångasannolikthushållstjänster ärproducerari företageller ensom

arbetsstyrkan visarfjärdedelbetydersiffra. närmarehög Det enatt aven
produktionsådanyrkesmässigt medarbetaattityd tillpositiv somatt

hushållen.regi inomutförs inormalt egen
hushâllstjänsterdivergerandemängdför utföraintressetDet attstora en

särskiltyrkesutövning ärdenoviljan stor.tyder inte sortensmotatt
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aversionenvilkafinna sysselsättningarförmodligen lättDet går motatt
arbete i hem.betydligtär större än mot

preferens förframskymtarpå utbudssidanSåväl efterfråge- ensom
dettaFörmodligen betyderverksamhet.yrkesmässigt utförd att, om

hushållstjänstesidan,fungera påmöjlighetmarknader att pro-gavs
hushåll tjänster kontrakterbjödföretagfessionellt verksamma motsom

direktanställning.vanligare formskulle bli betydligt änen
bestämda slutsatser hurmaterialet dra mycketsvårt frånDet är att om

på skatteområdet skulleförändrad lagstiftningsysselsättningseffektstor en
kunna åstadkomma.

sysselsättningstillskottsigVid påseende torde detförsta röra ettett om
gjorts efterfrågans ochstudierpå 20 000 ârsarbeten. De extra som avca

betydligt potential detta.utbudets antyderpriskänslighet större änen
orimlighetmaterialet döma ingenFemtiotusen sysselsättningi är attavny

åtminstone delvis slipasvita tjänsterde skattekilar idag begränsarom som
professionellt utbud endast i ringaned. står dock hypotesenKvar att

tid hemarbete.hushållensutsträckning kommer ersättaatt egen
betalningsviljan. Enligt intervjuarnafrågor rörandeDet kan riktas flera

nivån de verkligavisar hålla nererespondenter tendens atten
tjänster vill icke iutgifterna. använderDe svarta anonymaenssom

det vanligt människor bedömersammanhang avslöja detta. Vidare är att
utgiftsslag försiktigt.nya

respondenterDärtill bedöma verkliga kostnaderdet svårt närär att
marknadsprisbildninginte kan någon existerandearbeta med som

referensram. priser kan då bli ellerUppfattningar kostnader och merom
mindre välrundade gissningar.

betalningsviljabör betonas aldrig så liten angiven iDet att enen
intervjuundersökning så mycket hur marknad skulleinte säger om en

Marknaden kontinuerlig för-utvecklas möjligheter är enom gavs.
lämpad lanserasöksprocess. på förhand bästIngen är attvet envem som

organisationsform. heller kanprodukt, teknik ellerny en ny en ny
någon på förhand vilka produkter kommer erbjudas och vadattveta som
marknadspriserna individerkomer bli. Sådant prövaravgörs attatt genom
sig fram. fullt marknader för dessa tjänsterDet sålunda troligtär att om
tillåts få lösningar sig tillexistera utbud, priser och kommer att anpassa
konsumenters troligt förskiftande önskemål. också högst inteDet är att

helt produktersarmolikt kommer lanserasäga entreprenörer attatt nya
och lösningar idag. kan i sindem kan Detän turanas generera nyasom
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heller ingenharochvi inteblirVilka dessa vetefterfrágemönster etc.
diskutera.anledning närmareatt
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5 Bör skattereformen modifieras

5.1 Vägledande principer i beskattningen

I kapitel 2 beskrevs i korthet den offentliga sektorns verksamhet. Denna
finansieras huvudsakligen med skatter, vilka ofrivilliga transaktionerär
från individer och företag till den offentliga sektorn. Endast idealister

frivilligt ställa och betala för tjänster till kollektiv ävenanses ettupp om
alla tillhör detta. De flesta skulle enligt misantropiska betraktare dra sig
undan betalningen åtnjuta förmånen avgifterna frivilliga.men om vore
För undvika detta s.k. free rider problem kan det löna sig föratt
invånarna frivilligt underkasta sig tvånget stödja sådan verksamhet.att att
Det innebär de politisk låter sig beskattas deatt genom en process av
styrande parlament och regering. demokratiI beskattning alltsåären en-
legitimerad tvångstransaktion. legitimitetenFör i beskattningen inteatt
skall anfrätas bör tvâ villkor uppfyllda. För det första skallvara
definitionen och storleken kollektiva omfattas bredav varor av en
majoritet. Samma krav bör i högre grad gälla inriktningenännu och
storleken konsumtion finansieras via den offentligaav annan som
budgeten. För det andra skall beskattningens metod följa antalett
kriterier utveckladeär med ledning målen för den ekonomiskasom av
politiken. De viktigaste dessa ärav

ekonomisk effektivitet-
genomlysning och kontroll-
administrativ enkelhet och-
rättvisa.-

Ett effektivt skattesystem lägger inga eller små hinder i förvägen
människors tidsanvändning och konsumtionsinriktning eller för företagens
resursutnyttjande dessa bestäms vid fri prisbildning. Ett sådantsom en

missleder inte heller kapitalbildningensystem och kompetensutveck-
lingen. Det hämmar inte incitamenten hos individer riktigaatt agera
prissignaler.
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ocksådegenomlysta ärvälanvändning ärderasochskatternaNär
ocksåökargenomlysninggodallmänheten. Enlättkontrollerade av

målavvikelser.korrigeramyndigheternamöjligheterna hos att
lågamedförenatenkeltadministrativt ärärskattesystemEtt som

komplexitet. Deskattesystemetsmedökartransaktionskostnader. Dessa
skattekällor.valetberoendeerfarenhetsmässigtocksåär avav

likarbeskattningsteorini denfår gängseskattesystemrättvistI ett
horisontaloch skatteroffentliga tjänsternettobehållning avsamma

individenhosbetalningsförmâganmedskattebördan växermedanequity,
oftaanvänds argumentprincipensistnämndavertical equity. Den som

skattdeninnebärvilken tasbeskattning, extraprogressiv att somför en
dockharDetinkomsten.påmed nivåninkomstökning växervidut en

Intepå likhet.kriterierentydigafinnahelt lätt ensintevisat attvara
ilättfångat,kapacitet ärekonomiskellerbetalningsförmâgabegreppet

skattekraft.potentiellegentligen äregenskapenden söktasynnerhet som
infogagjortsolikavälfärdsteorin attinom ansatserharTid efter annan

vägledningentydigochklarteori. Någonekonomiskirättvisebegreppet
praktiskabuds. Dettillintestår dockskattesystemutformningför av

förstaefter debygga treantingen systemmellan ettVägvalet står att upp
utjämnings-tillhänsynmedskattesatsernamodifieraochprinciperna

dennautifrånochinkomstskattprogressivfrånutgåaspekter eller en
minimerardeegenskapenhar denvilkaskatter attandramedkomplettera

huvudansatsen.effektivitetsförlusten av
beskattningsprincip ärgod attkriteriernafyramed deProblemet en

skattesatserfåmotiverarenkelhetpåvägval. Kravetolikaoftade anger
nåsteoretisktkonsumtionsbeskattingen attieffektivitet genommedan

rättviseaspek-Olikaskildamellanvarierar typerskattesatserna varor.av
effektivitet. Dennaekonomiskmedoförenligaheltbeskattningenpå ärter

skattesys-verklighetenstilllettharkriteriernai attbrist på konvergens
mellanavvägningargodtyckligamindreellerresultatetär mertem av

genomfördesskattereformdenocksåkännetecknarPragmatismdem. som
beskattningenssvenskadenbehandlasföljande1990. detSverige li

belysasyfteKapitlets äreffektivitetssynvinkel. attspecielltegenskaper ur
kan åtgärdas.dessahurdiskuteraochbristerkvarståendeeventuella
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5.2 Skattereformens huvuddrag

Skattereformens huvudmål få och låga skattesatser, likformighet ochvar
enkelhet. marginalskattesatsema avsågsDen kraftiga sänkningen av
finansieras skattebasema; femtiobreddning procentav engenom en
miljard 80 på 620 miljoner. Basbreddningenän procentger mer
åstadkoms kraftig reducering avdragsmöjlighetema. Detgenom en av var

dessa den reella basen för skatteuttagen i det gamla skattesyste-genom
bolagsbeskattningenkraftigt förminskats. Vad gäller kunde denmet

formella skattesatsen i det halveras i det och ändånärmaste systemetnya
Ävenlika skatteinkomster i det gamla. vad beträffarstorage som

mervärdesskatten breddades skatteunderlaget.momsen
Reformen stöddes klar politisk majoritet reaktionsom av en var en sen
den kritik det gamla vilken under 1980-talet blivit alltmot systemet

starkare. förfelatDetta hade helt sitt huvudsyftesystern som var
inkomstutjämning hög progressivitet i inkomstskatten. Resultatetgenom
blev i stället kraftig spridning vilketförmögenhetema, möjliggjordesav

möjligheter till skattearbitrage. hade denDesystemets storaav som
ekonomiska kapaciteten hade också den bästa förmågan utnyttjastörsta att

de svârgenomträngliga reglerna. Fördelningen den ransoneradeav
offentliga produktionen kan hellerinte ha etiskasägas genomsyrats av
fördelningspolitiska överväganden. praktiska kriterierna för-De i
delningen enligt kritikerna i stället slump, politisksystemetvar av
uppbackning och förmåga lära sig Jordbruks-genvägar.systemetsatt
och bostadspolitiken knappast bättre i detta avseende.var

svenska skattereformen inspirerad utländskaDen exempel.var av
Debatten före och efter president genomgripandeReagans förändring

beskattningen i USA empiriskt belagda till stöd förargumentav gav
Hausmanframför allt sänkningen förmarginalskattema inkomster.av

gjorde troligt för nettolöneförändringarbl.a. arbetsutbudets känslighetatt
klart enligt uppfattning bland ekonomer. Istörre än gängsevar

Storbritannien, Zeeland, Canada och Australien hade genomförtsNya
Ävenliknande erfarenheterna förändringar i beskatt-reformer. om av

ningens principer väsentligt reformer det förhar ökat dessa ärgenom

Hausman, Behaviour, HenryJerry Taxes ejfect Economic Aaron, andA, How
Institution, Washington D.C.Pechman, The BrookmgsJoseph, ed.
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effekterslutsatserbaseradestatistisktlångtgående omnågradratidigt att
tillväxt.ocheffektivitetekonomisk

mål. Detsinanågra nyafrånSverige bröt mot avi startenReformen
allmänhetenförslagsställama gettenkeltifrån sålångtblev somsystemet

god.oförändratblevskatteexperterförJordmånenanledning tro.att
arbetsin-förmarginalskattemaavseendetdeti attbrastLikformigheten

medbeskattadeskapitalinkomstermedan50och30 procentkomster var
börjanfrånalltsåSystemet30låg varprocent.enda sats, somen

dualföreteelsenbenämnsengelskspråkig litteraturidualtellertvådelat
iytterligaremarkeradesDIT2. dualismDennaellertaxationincome

dubbelbe-såändradeskapitalinkomstbeskattningen attdå1993december
tillföllrealisationsvinstskattenochelimineradesutdelningvidskattningen

reglernadetillämpningengällervad nyaBegränsningar av12.5 procent.
förändringartill dessaSkälet varfåmansföretag.församtidigtinfördes

mellanneutralitetuppenbartblev attmed tidendetenkelthelt att
principmeningslöstämligenkapitalinkomsterocharbetsinkomster envar

dendelblivitkapitalmarknadensvenska avden enefter detminstinte att
debeskattninglikformigvarithade avGrundtanken attinternationella. en

till detinkomsterflyttailönsamheten attelimineraskulleskatteslagentvå
mellanskeromdisponeringDenbeskattat. somlägstinkomstslag varsom

ekonomiskemellertid långt störreharkapitalbeskattningolikamedländer
förskattesatserskildamotiverasskattearbitragedet avbetydelse än som

reformengrundtanken iekonomiskaland. Denkapital inomocharbete ett
nivåacceptabelnåintekanekonomin. Dennai eneffektivitetengällde

mycketskattekvoten ärtill BNPförhållandeiskatternatotaladeom
framställningen.fortsattadenframgåkommervilket att avstora,

kapitel ärdettafortsättningenibehandlasskall avfrågaDen som
förinom ettytterligarekorrigerasskattereglema ramenKanföljande:

skallfråganDenuppnåsvälfårdsvinstersåskatteuttagbestämt att
ekonomiskadeninomcentralanågrautgångspunkt i satsermeddiskuteras

specielladetanalysmedavslutasKapitletbeskattning. avför enteorin
på markna-ochi hemmetproduktionmellanfördelningenproblemet om

den.

Tax:Dual IncometheZBirch TaxIncomeGlobalthe toFromPeter,Sörenson, 1993.CopenhagenEPRU,Countries,NordictheinReformsTaxRecent
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5.3 Den ekonomiska teorin för beskattning

Skatter påverkar ekonomiskt beteende. minskar allmänhetens och ÖkarDe
den offentliga sektorns inkomster. Välfärdseffekten sistai handär en
fråga hur skatterna hur användsde hur beskattningen ochtas ut, samtom
användningen skatteinkomsterna påverkar det ekonomiska systemet.av

skallHär intresset koncentreras till bcskattningens inverkan prissyste-
och den ekonomiska effektiviteten. Analysen partiellär ävenmet om

allmän jämviktseffekter berörs i några sammanhang.
Vissa skatter leder till snedvridningar prisrelationer ochstörre av

rcsursallokering andra. Skatter inte har sådana effekter s.k.än ärsom
klumpsummeskatter. Säg myndigheterna efter bedömningatt en av

ekonomiska kapacitet bestämmer herr Svensson och fruattpersonernas
Andersson skall betala 70 000 respektive 100 000 kronor i skatt âr 1995.
Då skatten inte varierar med deras konsumtionsval och deras arbetsutbud
påverkar den inte heller relativpriserna på arbete och fritidvaror,
inklusive tid för hemarbete. Visserligen kan deras konsumtionsnivá och
dess fördelning pâverkas liksom deras arbetsutbud, dettavaror men
beror enbart skatternas inkomsteffekt. En klumpsummeskatt är
uppenbarligen effektiv skatt, eftersom den lämnar marknadsprisemaen

och opåverkade. Den dock politiskt ochvaror resurser anses vara
praktiskt ogenomförbar. Ur analytisk synvinkel den dock till god hjälp.är
Vi kan nämligen med hjälp denna bedöma ineffektiviteten i andraav
skatter. Säg myndigheterna beskattar konsumtionen Dettaatt av en vara.
leder till prisökning varvid konsumenternas välfärd faller. Omen
myndigheterna i stället använder klumpsummeskatt kan de intaen mer
skatter i falletän med konsumtionsskatt minska behovstillfreds-utan att
ställelsen hos allmänheten. Differensen måttär snedvridningen ellerett
substitutionseffekten. Resonemanget åskâdliggörs lättast med den
diagramteknik används vid grundläggande framställningarsom av

teori3.ekonomisk Se diagram 5.1.

3JosephE. Stiglitz tillämpar genomgåendedenna i The Economics of theansats
Public Sector, 2nd ed. 1988.Norton
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varuskattEffektenDiagram 5.1 enav

Bx

ind|ffonnskurvor
a

för inköpbudgetkonsumentsLinjen abKommentar: representerar en
för-ipriset AbestämslutningKurvansA och B. avav varorna

vid punktenBudgetlinjenhållande till priset B. tangerar en
varukombinationeravspeglarindifferenskurva sammagersomsom

priserrådandeviddenkombination ärtillfredsställelse. Denna gersom
pris-förskjutsinförs BskattOmtillfredsställelse.högsta varaen

budgetlinjen ärDenkonsumtionen B.förrelationerna till nackdel nyaav
Statenför konsumenten.den bästakz, tarkombination,ab,. En är nuny

därmedochklumpsummeskattstället införiin kzt. Om en nystaten -
konsumentensså mycketinkomsternaminskarbudgetlinje LL attsom-

införande. Samtidigtvaruskattenseftertillfredsställelse densammaär som
skatteinkom-fk.kzt Denhöjts.skatteinkomstema Dehar är + extranu

snedvridningseffekt.konsumtionsskattensfk måttär ettsten
påverkalöneskatt kanhurockså belysateknik kan viMed ensamma

andra 0rd hanshennesmedoch fritid ellerarbeteindividens val mellan
fritid,arbete ochmellanprisrelationenarbetsutbud. sådan skattEn stör
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varvid arbetsutbudet kommer avvika från det skulle framkommaatt som
löneskatten med effektiv skatt.ersattsom en

Diagram 5.2 Effekten Iöneskattav en

Konsumtion

L

t b
K

1

K

f

7a |
arbete

Kommentar: införandetFöre skatt på löner representerasenav
sambandet mellan konsumtion linjenarbete och Skatten förskjuterav aa.
sambandet till linjen bb. löneskatt sänkerEn priset på fritid, vilket
minskar arbetsutbudet. minskar inkomstenDen också arbetad timme,per
vilket tvingar individen tidigarearbeta för behållaänatt attmer samma
konsumtion tidigare. I det exempel diagrammet visar blir totalsom som
resultatet liten ökning arbetsutbudet. Snedvridningseffektema ären av
dock Det framgår i stället för inkomstskatt införstora. statenom en
klumpsummeskatt. sänker totalinkomsten inteDen prisrelationenmen
mellan arbete och fritid. I diagrammet den så konstruerad denär att ger

tillfredsställelse efter inkomstskatten. åtgärdenGenom höjersamma som
Ökningeninkomsterna från kzt till tf. skatteintäktenstaten av anger

inkomstskattens snedvridningseffekt.
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förmánstagamasbördasamhällsekonomisk ävenblir omSkatter en
paradoxlåterkostnad. Detskattebetalarnas enlika hög somärnytta som

mellanslårskatternakil ut-denenkeltheltförklaringen är attmen
ochproducenterbådetillregel lederefterfrågepris i attbudspris och

konsumtionsskattmedbelysaskanförluster. Dettagör enkonsumenter
cider.

konsumtionsskattBördan5.3Diagram enav

pris

t skatt

q q liter

efter-i frågacidemförmarknaden5.3 av endiagramI representeras
Efterfrågekurvanhorisontell.ubudskurva ärochfrágekurva somen

inkomsteffektenharI dennaefterfrågan.kompenseradeden s.k.avspeglar
cidempå ärskattåstadkomsförändringarAllaeliminerats. enavsom

produktenciderskattenpå ärSkatteinkomstensnedvridningseffekter.alltså
Värdetprisetvidvolymen +efterfrågadedenliter ochskatten pperav
skattenvälfardsförlust. Tykonsumenternastäcker inte ombeloppdettaav

varvid denkonsumtionenökarmed kronorsänksoch prisetbortdras t
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totala betalakonsumenterna kommer överstiger skattebort-attsumma
fallet Differensen samhällsekonomiska börda skatten fördenär extra
med sig. illustreras i diagramDen 5.4.

Diagram 5.4 Fördubblad fyrfaldigad bördaskatt,

pris

PHZ

P
P+t1

1
utbudxP

kompenserad
efterfrågan

x
kvantitet23

Säg skatten fördubblas. Detta leder till kraftigare ökningännuatt en av
snedvridningsbördan. I exemplet diagram ökar fyra4 denna gånger. Det
inses diagrammet bördan här bärs konsumenterna växerattav som av
med priskänsligheten i efterfrågan. flatareJu kurva desto börda.större
Dennas andel skatteinkomsten vid lågakan skattesatser beräknas tillav

Ärhälften produkten skattemarginalen och priselasticiteten.av av

4Den kompenseradeefterfrågan så konstrueradär skatten fallernär bortatt
och konsumtionen återgår till betalar konsumenten alla priser mellan och P.q, t
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10följaktligenfrågaandelen iblirelasticiten loch0.2skattemarginalen
procent

elastiskt.fullständigtutbudet ärantagits5.4 haroch5.3exemplen attI
blirpriset. Resultatetmedkvantitetenutbjudnadenstiger5.5diagramI
ochproducentermellandelasdennaskattebördafortfarande extra menen

konsumenter.

och konsumenterproducentermellanfördelnignSkattebördans5.5Diagram

konsumenterbärsbörda avsom

producenterbärsbörda avsom

. .. . . . . .. . . . . .. . .pris utbudme skattskatt

. . . . . . .. . . . . ..pris
utan :
skatt . . . .. . . . . . . .. . . . 5 efterfrågan

i efterfrågankompenserad
i x

kvantitet

5 Sambandetär

2 p

priselasticiteten.kompenseradedendär ärn
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kostnader bestäms enligt detsamhällsekonomiskaBeskattningens
ocksåegenskaper. Dessaföregående marknadssystemets är avav

olika kategorier.fördelningen skatternaavgörande betydelse för av
konsumen-företagare, löntagare,formella fördelningen skatterDen av

förvandlas till oigenkännlig-marknadssystemetoch kapitalister kanter av
i det tidigareformer. Om vinskattenövervältring i olikahet genom

hareller konsumenternaläggs skatt på producenternaexemplet som en
kan det sigjämviktsläget efter skatt. Dettaingen betydelse för rörom om

skrivasproducentskatten

utbudspris efterfrågeprisskatt+

jämviktsvillkoretOm det konsumentskatt blirär en

efterfrågepris skatt utbudspris-

priskänslighetema i efterfrâge- ochFördelningen skatten bestämsav av
efterfrágekurvan ochutbudssambanden. priskänsligareJu år mer

fallerokänslig för prisförändringar utbudskurvan desto bördanär mer av
på producenterna och vice versa.

tidigare saknar tidsdimension. Vissa ekonomerDe exemplen som
Martin Feldstein det snedfördelningar tiden deär överatt som germenar

förlusterna. Om sparandet känsligare församhällsekonomiskastörsta är
kapitalinkomstbeskattningen konsumtionen för arbetsinkomstbe-än
skattningen inkomstskattehöjning vid likformig beskattningleder tillenen

i kapitalbildningen vilket i sinnedgång i sparandet och minskning turen
Ärdrar det fallet likformighet ined den ekonomiska tillväxten. är

kapitalinkomst- eftersträvansvärtarbetsinkomstbeskattningen ingetoch
mål i isolerad ekonomi.ens en

Föreställningen optimala skatterom

Den avfárdatsoptimala skatten har redan i det föregående som
ogenomförbar. betyder optimal beskattning i praktiken handlarDet att om
s.k. bästa lösningar. Teorin optimala skatter också sådannäst ärom en

finna den skattestruktur minimerar deDen sökeransats. som sam-
hällsekonomiska kostnaderna beskattningen, vilka enligt det före-av
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. frånutgårTeorinsnedvridningseffekter. tretillhänföragående är att

förutsättningar

vissinskallStaten pengarta summaen-
specificerasteknologi kanochKonsumentpreferenser- kanutfallolikavilkaeftermålpámått rang-entydigafinnsDet-

väljas.kandet bästasåordnas att

analysekonomiskrenodladviktig. lförutsättningen ärsistnämndaDen
konsumentsuveränitet.ochproduktionseffektivtetregelikriteriernagäller

önskemålochfördelningsmål attspelarsammanhangpolitiskapraktisktI
följerdenfrånavvikerriktningekonomin i somvia skatter somstyra en

exempel.aktuelltMiljöskatter ärprisbildning. ettfrienav
snedvridningminstbeskaffadevaruskatterskall de gersomHur vara

kom1927 Ramseyredanfrågan sompå denSvaret avekonomin gavsav
proportionellaomväntskullevaruskattemaoptimaladetill varafram att

dettaöverensstämmerIntuitivtpriselasticitetema.kompenseradedemot
alltsåskallpriselasticitetmed låg5.3. Varordiagrammedvälresultat

Priselasticitetemalågt.priselasticitetmed högochhögtbeskattas varor
erhållesformuleringstriktIefterfrågan.kompenseradedengäller

sambandettivaruskattema ur

g dtinik:

l,2...nk

kvantitetenefterfrågadedeniförändringen vararelativadendär ärmk
k.i är parameterprisförändringenrelativa endenmeddividerat varai

in°.villskattden tabestäms statenavsom

efterfrågadedenÖpiXpiqk.Elasticiteterna âqär angern-k tvåkan deallerOm tva varorkvantiteten inneonominevaraav ekvationssystemetberäknasoptimala skattesatserna ur

-qs+ t27li2tm.. II
dJl W122tiilzi Il
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Även lägga på lönerkan skatt räcker varuskattema förstaten attom en
fylla alla villkor dels in erforderligpå skatt drar tillen som en summa

dels snedvridningen.minimerar Ramseys resultat dockärstaten
beroende effektivitetsmålet. Politiker har i regel också andra mål.av
Nykterister väl representerade i den svenska riksdagen skulleärsom
säkerligen sig inför tanken lágbeskatta sprit mycketärstegra att som en
priskänslig och högbeskatta livsmedel har egenskap.motsattvara som
Livsmedlen har inkomstelasticitet. Därfördessutom låg skulle sådanen
konsumtionsskatt också bli belastning för lâginkonisttagare.extraen
Finns inkomstutjänmingsmål skulle det enligt Stiglitz bättret attex vara
låta varuskattema likformiga och inkomstskatten progressiv. Envara
sådan politik kan dock vid långt gående progressivitet bli så starkten
effektivtets- och tillväxthämmande utjämningsargumentet blir mycketatt

för dem i de lägre inkomstskikten.ävensvagt
Ur teoretisk synvinkel förefaller varierade varuskatter denvara

Slemrod7naturliga huvudhypotesen. påpekar likformigt attex en varu-
skatt minskar det relativa på fritidpriset med avseende alla varor,
vilket leder till ineffektiv fördelning tiden mellan marknadsarbeteen av
och fritid inklusive hemarbete. Ett optimalt skattesystem han skullemenar
utnyttja både substituerbarhet och komplementaritet mellan olika varor
och fritid. Mycken forskning har lagts ned finna villkor under vilkaatt
likformiga varuskatter optimala. En ekonomiär kännetecknassom av
linjära utgiftssystem sådant fall.är I detta additiv.ärett system nyttan
Den totala välfärden kan alltså demätas ärnyttorsom summan av som
förenade med konsumtionen olika eller Det ärav varor varugrupper.

Såg och -2 respektiveär 1 och korspriselasticitetema,att attn nnoll. -är Vid värde 0.4 blir4 0.42 0.20ettn, 112 avoch U4., Vara l priskänsli het dubbelt så denärt storvars somgäller för 2 blir vid beskattning alltså behäftad medsom optimavara
skatt hälften den åsättsär 2. Ar substituten som av som vara varorna

vilket, de detta fall rimligtvis skattesatserna och denär, lägrestigeri
ökar relativt änden hö korspriselasticitetensatsen Arsett mer re.blir skattesatserna 0.24 respektive 0.4 det totalaär ett matt pa.skattçtrycket. värdet detta O. fallerAr skattesatserna dett.ex.pa i,sistnämnda till 0.18 respektiveexemplet 0.34.

7SIemrod, Joel, Optinzal Taxatiøn and Optimal Tax Systems,Journal of Economic
Perspectives, volume Number 1990.
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Stiglitz dock visatharochAtkinsonvillkor.tufftbetraktatintuitivt ett
fullständigbehöverintemellan somseparabiliteten varavarugrupperatt

optimalavaruskatterLikformiga ärutgiftssystem.linjära ommedfalleti
mellan ärutbytesförhållandetochtillämpasinkomstskatt varorallmänen

i sinantagandetsistnämndaDå det turarbetsutbudet.oberoende av
oberoendevarukombinationer ärgällervadpreferensernaförutsätter att

intevaruskatterlikformigaförfundamentdock dettasigfritiden terav
realistiskt.särskilt

dockgälleroptimala skatterförteorinkritikenstarkaste motDen
kunskappreciseradväldenkräverförstadet omFörtillämpbarheten. en

skattningarfaktumkäntväl attDet avmarknadsstrukturen. är ett
medstarktvarierarnormaltlandochförpriskänsligheter ett samma

erfaren-Svenskaestimationsförfarande.ochurvalmodell,avseende
föreställa sigsvårtöverhuvdtagetDet attundantag. äringetheter utgör

underskatternaland däriberäknaskanpriselasticiteter ettrelevantaatt
andradet äroptimala. För ettinte ärestimeringenperiodden avser

samtidigtadministrerasvårtskattesatservarierande attstarktmedsystem
inbjudertredjedetFörallmänheten. ettförsvåröverblickbartdet ärsom

påpekaderedandetDärtill kommerskattearbitrage.tillsådant system
politiken.ietablerade målstridaskulleskattestrukturen motfaktum att

svårtRamseymodellensåledes attharskolanschoicepublicMed syn
röstmaximerandeföroattraktivalltförden ärverkligheten;sig ihävda

politiker.

effektivitetenochskattenivåntotala5.4 Den

variation överskattesatsernasdvsstrukturer,gäller varorOptimala skatter
nivånspelarframställningentidigareden enEnligtinkomstnivåer.och

Ävensnedfördelningskostnaden.förrollbetydandevaruskattenskild en
betydelseni denadderas attkaninte en nybördornaenskildadeom

snedför-förkostnadenökarnödvändighetmedskattsnedfördelande
genomsnittligavägdadenuppenbartintuitivtdet attdelningen är

rollspelarinkomstskattesatsernapå stornivånochstorlek envaruskattens

and EconomicTnxatingAtkinson, of IndirectTheStiglitz. J.E.andA.B .structure
1972.Economics,PublicJournal ofEfficiency,
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Harberger° visade också iför samhällsekonomiska effektiviteten.den en
skatteökning ökarsnedvridningseffektenklassisk artikel att enavnumera

utgångsläget. Frågan den totalamed nivån skattekvoten ipå om
såskatteuttaget blivit högtskattekilens effekter blir särskilt intressant när

längre höjer in-i skattesatserna inteytterligare ökningar statensatt
varuskatter förut-komster. analysen optimalaMinns iatt en avav

in viss pengar Omsättningarna den skulleatt staten ta en summavar
optimalitet i Skattesatser sekundär.detta omöjligt blir diskussionenär om

för myndigheterna i hög-således avgörande betydelseDet är ettav
lafferkurvan landet befinnerskatteland vilket läge den s.k.att veta av

sig. Enligt sambandet mellan total skattesats ochlafferkurvan är
funktion. intressanta frågan gällerskatteinkomst kvadratisk Denen

sambandet ochmaximum Flera har gjorts skattakurvan. attansatserav
därmed maximipunkt. blir givetvis osäkra grundockså dess Dessa av

samband i interdependentde svårigheter isolera enskilt ett systematt ett
praktiskt olösligtalltid föreligger och i det ärnärmaste ettsom som

problem. Laffer och med klart soñstikerad denneFöre änansatsen mer
Mirrleeshade i specificerade nyttofunktioner ochmed utgångspunkt

fördelningsfunktioner för ekonomiska kapaciteten hos individer visatden
den ickeprogressiv inkomstskatt lågbästa inkomstskattenatt somvar en

mellan andra sista20 och 40 Eftersom varuskatter och skatter iprocent.
för demhand blir individskatter Mirrlees analysär ett argument som

med hänvisning till Lafferkurvan för totalt sänkt skattet-ettpropagerar
ryck.

Skattekilen differensen mellan efterfrågepris ochhar definierats ettsom
utbudspris. arbetsmarknaden efterfrågepriset den totalaPåett motsvarar

kostnaden utbudspriset vad arbetstagaren får iför arbetsgivaren och av
handen. bruttolöneökningArbetsgivarens kostnad för 1000 kronoren

i Sverige betalar på denna löneökning1.314 kronor. Inkomsttagarenär
300 eller 500 kronor i skatt. betyder skattekilama 6141.314Det äratt

9Harberger, Allocation. WelfareC., ed., Taxation, Resource and 1974.Arnold

Med genomsnitttotal skattesats alla skattesatser.Total skatte-vägtettavses av
kvot skatteinkomster till viss period,statistiskt mått relaterar BNP förär ett som en

efter förändringar idet ekonomins aktörer på skattesatsernaochreageratatt
essa.

Mirrlees, optimal income taxation,exploration in the Theory ofJamesA, An
Review Studies April 1971.of Economic
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ochmarginalskattmed 30för procents46.7 procent personer
marginalskatt.med 50för procents62.08141.314 procent personer

Medbeloppen.angivnadekilama högre änverkligheten enärI
inklusive deoch31kommunalskattgenomsnittlig procent nya

skattekilarna 51blirarbetslöshetskassornaochtill sjuk-egenavgiftema
definitioneniskatterindirektaingårbilaga 3Irespektive 63.5 procent.

generelladenmedintemåttvidgade stämmerskattekil. Dettapá
partielleffektiv vidhellerinteochhäranvänds ärdefinition ensom

användasdenkanarbetsmarknaden. Däremotprisbildningenanalys av
förarbetsgivaren ochförkostnadmellan nyttandifferensenmåttsom
vidlämpligocksågivetvislönehöjning. Den ärarbetstagaren av en

objektetvilkettillväxt äreffektertotalaskattersstudierempiriska av
enkeltheltskattekilenvidgadeblir denfalletdetbilaga 3. Iiför analysen

skattekil ärdefinitionskattebörda. Oavsettrelativför totaluttryckett
högin-synvinkel. Enarbetsgivarensdyrkonsumtionsökning sett uren

motiveramåste1000 kronormedkonsumtionökar sinkomsttagare som
intematio-kronor. Det3.600 ärarbetsgivarenförkostnadsökningen

inkomstök-marginellmellanklyftamycket nyttanellt avstorsett en
medminstintearbetsgivaren,förmarginalkostnadsökningenochningen

vid för-inträderSverigeimarginalskattenden högstapåtanke att
låga löner.hållandevis

demandraekonomin på vägar änieffektivitetenhämmakan somDetta
stimulansellerhemarbete svartaökningviadiskuterats,här avt.ex. aven

marknader.

Arbetsskattekilar

tillrelationiarbetskraftenfördyrararbetsinkomsterskattekilhögEn
rationalise-ilönsamhetenarbetsskattekilen höjerhöjningkapitalet. En av

arbetsintensivainvesteringar ersättersådanadvsringsinvesteringar, som
marknadsekonomimetoder. lkapitalintensivamedproduktionsmetoder en

fullsånedåt i reallönemaanpassning attleda tilldettaborde en
Sverigeietablerade företagendehosInvesteringarnås.sysselsättning
särskiltblikapitel dessutomföregåendeframgick attkom avsom

gamla skattesystemet.detgynnade av
antaldockbrötsincitamentarbetsbesparande ettpartielltDessa av

Därtill komproduktion.arbetsintensiv attsigidevalveringar gynnarsom
starkhämmades1980-taletunder bllönebildningeneffekten på enava
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konkurrensutsattaexpansion de icke sektorerna. Denna utveckling harav
emellertid inte sig hållbar. har blivitvisat Resultatet kombinationvara en

hög arbetslöshet och budgetunderskott. En höjning skattekilarstortav av
och skattetryck förefallertotalt i detta läge vågspel med småettvara
möjligheter lyckas. Enligt den tidigare analysen vilken empirisktatt
bekräftas de anförda studierna bilagai 3 skulle detta minska tillväxtenav
i Sverige. Studien tyder i själva verket på mycket vinna föratt attvore
samhällsekonomin med rejäl sänkning arbetsinkomstkilarna. Riskenen av
med hålla dessa kvar de totalt kan verka neddragandeäratt att sett
investeringarnas omfattning och snedvrida fördelning.deras

Om det föreligger positivt samband mellan skattetryck ochett
ineffektivitet i ekonomin blir högskatteland inte attraktivt förett
lokalisering industrier och konkurrensutsatt verksamhet. Detav annan
medför skattekilens positiva effekt rationaliseringsinvesteringaratt

dessuppvägs negativa inverkan på expansionsinvesteringar. Tidenav
efter 198182 års devalveringar visar också nedvärdering denatt en av

valutan inte löser problemet med förnyelsen ekonomin. Somegna av
påpekades i föregående kapitel talar det för nettoeffektenmesta att av
1980-talets devalveringar blev neddragning riskbenägenheten hosen av
industriella investerare och följaktligen konservering industrin. Atten av
lösa problemet enbart minska kapitalskattema räcker inte.attgenom

Höga arbetsskattekilar leder ofta till vissa tjänstemarknader helt slåsatt
eftersom det finns alternativ utanförut marknaden inte tyngssom av

skattekostnader. Här hemarbete, tjänster och subventioneradesvartaavses
kommunala tjänster. Kraven på överlägsenhet hos marknadsföretaget vad
gäller produktivitet blir helt enkelt för Skall köpare med 50stora. en

marginalskatt betala nettolön 70 kronorprocents timme tillen per en
städare går normalräkningen på 235 kronor timme, admini-ca per
strationspâlägg och skatter inräknade. Själv skall han eller hon tjäna 470
kronor 615 kronor inklusive arbetsgivaravgifter förextra betalaatt
förtjänsten. Kvoten mellan slutkostnaden och städarens nettolön 6.7är

skatter.8.8, vilket 5.4 7.9 beror på Detta förhållande inteärav
bara problem vad gäller den aktuellaett resursfördelningen den statiska
allokeringen produktionsfaktorer. harDet sannolikt också betydandeav
nackdelar för produktuvecklingen på området. Ty företag inte fårom

Den del i arbetsgivaravgiften förmånsgrundandeär tilluppgår 18som pro-centenheter. Denna betraktasdel skatt.som en
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olika metoderviahellerinteområde kan deinmöjlighet komma ettatt
effektivmeningeni denskattekilarAktuella ärproduktiviteten. enhöja
givetvisdetnedbryts ärbarriärerdessamarknadsinträde. Ombarriär för

gamla skatte-deså mycketstigerproduktiviteten attomöjligtinte att
betonasmäoöverstigliga. Det attskulle eninte längrebarriärema vara

tidigareåterställandeförstarktinteutvecklingsådan är argument avett
skattesatser.

Kapitalskattekilar

belyst äm-riskbedömning är svagtettinvesteramasochSkattekilen
svenskadenförviktigtförefaller detmindredestonesområde. Inte vara

sambandetexaktaDetmed risken.Avkastningskraven växerekonomin.
kapitalmar-internationellalltmerdelSverigesförbestäms även enav

lederlandskatteandel ihögbedöma ettskälharknad. attDenna att en
medför i sigkonkurrenskraften. Det attmedproblemåterkommandetill

placeringarnalöptidenmedvariationerräntansavkastningskurvan
riskin-avkastningenkanSamtidigtomvärlden.relativtligger högt

länder. Detandrahosvariation änhögrefåförväntasvesteringar en
industriföre-globaladehoslönsarnhetsbedömningenminst vidintegäller
skillnad frånTillverksamheter.sinalokaliseringbästasöker avtag som

sigdraVill deinvesteringar.sinadessa enlåser urportföljplacerare
ilägregivetvis mycket äni dennalikviditeten eninvesteringgjord är

kapitalmarknadsstatistikmedlättheltinteaktieinvestering. Det attär
dekunskapskällanbästaDenproblem.detta vorestorlekenbelysa av

i olikaanläggningsinvesteringarpåställerföretagglobalaavkastningskrav
tyderåttiotaletunderföretagsvenskafrånobservationerNågra fåländer.

10Tysklandiindustriinvesteringarpåavkastningskravet varatt
EftersomSverige.iinvesteringarmotsvarandeförlägre änprocent

in-tydadetskulle attprocentenheter6räntedifferensen cavar
påpremie 4med procenten-förenadei Sverige extravesteringar envar
investerarehosbedömningendettaVari fråga. somrisknivånvidheter

investerapreferensernaturligahadekanske attochSverigetillväl kände
investeringsflödenföretag Av attutländskadå hosdendär, hur var

låg.mycketdendöma var
investeringavkastningenmellandifferensenKapitalskattekilen är en

två komponenter,harSkattenefter skatt.avkastingochföre skatt samma
avkastning.sinskattplaceramasdelsi företagetvinstskattendels
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år vidi Sverige förminskats under ochDenna skattekil har ärsenare en
liten. framgår bilaga finnsinternationell jämförelse tämligen Som 3av

Ånyoför tillväxt.inga skattningar kapitalskattekilens betydelsesäkra av
må påpekas svårt rycka loss enskilda sambanddet är att ett systematt ur

relationer. fall den effektiva skattekilen åtminstone historisktdettaI ärav
svår Tiden för fria kapitalrörelser har dessutom varit för kortberäkna.att
för tillåta några klara slutsatser från data. Kalkylmässigt dock lättäratt

beräkna de avkastningskrav land med hög skattekil behöver föratt ett att
konkurrera investeringshänseende med land har låg kapitalskat-i ett som
tekil. skattedifferensengäller dock under förutsättning kommerDetta att

bestå. kapitalbeskattningen i Sverige inte säkertDå sänkningen äratt av
bestående därför den politiska oppositionen vill återföra den tillatt
tidigare nivå, kan inte heller investerare med långsiktsperspektivetten

den given i sina kalkyler.ta som

5.5 Skatterna och fördelningen mellan marknads-
och hemmaproduktion

viktigEn slutsats ekonomiska beskattningsteorini den skattär att en ny
eller partiellt skattelindrande åtgärd i ekonomi där beskattningen ien
utgångsläget prisrelationema inte nödvändigtvissnedvridit leder till större

Åtgärdentotal börda enligt tidigare definition. kan mycket väl tänkas leda
till klar minskning denna börda. Om den gällande skattestrukturenen av
i Sverige inte optimal för med sig samhällsekonomiskaär utan extra stora
kostnader i form förlorade konsumentöverskott ocheller onödigt dåligav
effektivitet i produktionen, skulle därför dessa brister delvis kunna rättas
till med justeringar i skattesatser inklusive skatteavdrag dessaäven om
justeringar tillför frågeställningsnedvridningar. Denna belysesnya
mycket väl färsk studie den danske ekonomen Peter Birchav en av
Sörensen. Studien fördelenhar också den den fokuserar intressetatt

centralt problem i denna utredning. utgår frånDen ekonomiett en
med två övrigahushållstjänster och tjänster.samtvarugrupper, varor
Hushâllsvaroma ikan produceras på marknad eller hemmet. Det finnsen

Birch Sörensen, Beskatning, MarkedsprøduktionPeter, wemmeprøduktiøn, og
Velfaerd, Economic Policy Unit, Handelshöjskolen i 1993.Research Köbenhavn
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arbetsin-harproduktionsfunktionervilkasproduktionssektorer,alltså tre
marknadsproduceradeochHemma-produktionsfaktor.endasats som

alltsåbestämsKonsumentenssubstitut. nytta avperfektatjänster är
gällervadRörlighetentvâdekonsumtionsnivåema varugrupperna.

ochMarginalnyttafullständig.sektorerna ärmellanarbetskraften
produktionrespektivekonsumtionmedproduktivitet avmarginell avtar

utifrânlättdetresultat är attin SörensensgårviInnanvarorna.
tvåkaraktäriserasmarknadernajämvikteninse avteorielementär att

villkor.
konsum-marginellochproduktivitet nyttamarginell avProdukten av- denOmtvåför de voredensammaskall varugruppema.tionen vara

konsumtio-ökamå bättre attkonsumenternaskulledenför avstörre ena
uttryckasocksåkanVillkoretuppnådd.blevlikhetentillsdennanen av

sub-marginellaprodukternasmellanskall rådaLikhetföljande sätt:
transformationskvot.marginelladerasochkonsumtionenstitution i

hushållstjänsterhemmaproduktioniproduktivitetenmarginella avDen
ärEftersommarknadsproduktionen.i varornadensammaskall somvara

villkoretandraDetmarginellamed nytta.förenadedeidentiska är samma
första.detföljddirektdärförkan avenses som

Konsumenternakonsumentsuveräniteten.s.k.denvillkoretförsta ärDet
ekonomin. Detiproduktionsfördelningenpreferensersinaefteravgör

i dessakilarinSnedvridningar sprängereffektivtetsvillkor.andra är ett
blirresultatetsåvillkor att

transformationskvotmarginellkil lsubstitutionskvotmarginell x

kil 2marknadsproducerade tjänsterförproduktivitet xmarginell
hemmaproducerade tjänsterförproduktivitetmarginell

på 40löneskattoch25varuskattlikformig procent enSäg att en
skattekilen;förstadenvärdet lDetinförs i detta system. gerprocent

alltsåinkränkerbeskattningoförändrad. Dennaprisrelationen är typ av
kraftigtmycketdenslårkonsumentsuveräniteten. Däremotinte

nämligenblir härSkattekileneffektiviteten.

1.251+0.25
2.08kil2 z

0.601-0.40
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I detta fall i jämvikt den marginella produktiviteten vid hem-är
maproduktion endast hälften så hög vid produktionmotsvarande isom
marknaden. Skatterna favoriserar alltså här produktion i hemmet eftersom
prisrelationen förändrats så relativpriset hemmaproduktion haratt
fallit. berörsHär inte den välfärdseffekt följer skatternaattsom av
minskar den totala konsumtionen.

l Sörensens modell ingår förutom och löneskatter bidrag till lönvaru-
i tjänstesektom och till konsumtion dess Dessa parametrarav varor.
ändrar jämviktsvillkoren så de endast undantagsvis inte leder tillatt
snedvridning. Det går dock inte konstruera sådan skattelbidrags-att en

l.struktur båda skattekilama blir SörensensI modell blir lönebi-att
drag till tjänstesektom, lägre varuskatt på dess tjänster bidrag tillsamt
eller skatteavdrag från konsumtion sådana tjänster likvärdigaav
instrument med avseende på resursallokeringen. Därför räcker det med

undersöka den välfärdsekonomiska effekten variationer iatt av en av
dessa. Den huvudfråga Sörensen försöker besvara följande: Vadär

Ökarhänder i ekonomin lönebidrag införs eller förändras ellerettom
minskar välfärden, vilken i falldetta beskrivs indirekt nyttofunktionav en
för konsumenterna

Resultatet bestäms effekten på sysselsättningen i hushâllstjänstesek-av
och sektorn för övriga och tjänstertorn värdet skatte-samtvaror av

och bidragssatserna i utgångsläget. tvåDe marknadssektorema benämns
i fortsättningen tjänste- respektive varusektom. Sörensen finner att ett
lönebidrag till tjänstesektom visserligen ökar dennas konkurrenskraft mot
hemmaproduktionen den också snedvrider relationen tillattmen
varusektom. Den kan dra arbetskraft från denna sektor och om varu-
skatten mycketär tjänsteskattenstörre blir resultatetän välfärdsförlust.en

Resultatet blir det arbetsproduktiviteten i tjänstesektommotsatta ärom
klart högre i hemmaproduktionen.än Då kommer hushållens efterfrågan

tjänster tillgodoses med lägre total arbetsinsats tidigare,att änen
vilket stimulerar sysselsättningen inom varuproduktionen. Sörensen drar
slutsaten den optimale tilskudssats for alleatt parameterkonstellationer
må positiv.vaere

Det finns dock trivialt specialfall i denna statiska modell där skattestrukturenett
optimal.är I detta fall bidragen noll,är varuskatterna lika inkomstskattesatsensamt

negativ och absoluta storlek varuskatten; varuskatten 25ärav samma som procent
marknadspriset skall löneskatten 25 lönen.av procentvara av-
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deförintressefall ärförmodellsintillämpar ettSörensen som av
ekonomilitenundersöker öppenekonomi. Hansvenskaårens ensenaste

ochkonkurrensofullkomligmedtjänstesektorinhemsk enmed en
grundpåarbetslöshetråderförradenvarusektor. lutlandskonkurrerande
finnsdenarbetslöshet. lkeynesiansks.k.underefterfrågan senareav -

s.k.lönekostnaderhögarelativtpåberorvilkenarbetslöshet, settockså -
tillledertjänstesektomtill attlönebidragEttarbetslöshet.klassisk

vilkavaruprisema ärtillförhållandeifallerprodukterdesspriserna
efterfrågan,effektertvåsiniharbestämda. Det eninternationellt tur

Är tjänsteefterfrå-ipriselasticitetensubstitutionseffekt.ochinkomst- en
inkomsteffektennegativadenkompenserarden änså attstor mergan

ochmarknadstjänsterefterfrågeökningtillledadettakommer att en
Är kritiskadettapriskänsligheten änstörrevälfärden.höjadärigenom

arbetslösheten ärdesstillslönebidragethöjasigdetvärde lönar att
medräckaskulledelDanmarksfördetberäknareliminerad. Sörensen att

skullelönebidrageffektenför0.30 ett varapriselasticitet att aven
inkomstelasticitetenmarginelladendåvälfárdsfrämjande. Han attantar

privatatotaladenandelderasdeni fråga ärför tjänsterna avsomsamma
konsumtionen.

kanjämviktsmodellerstatiskaexempelfintstudie attärSörensens ett
politiskapraktisktgenuintgällerdetVägvisare närutmärkta ävenvara
abstraktnödvändigthetmedmodellenSamtidigt ärproblemställningar.

problem,centralapraktikenivissaantagandeneliminerati sinaoch har
ochkapitalbildninganpassningstid,inkomstfördelning,påeffektert ex

sådanskallHärskatteflyktkostnader,administrativa etc entillväxt,
skattelätt-ochlönebidragslutsatsengällerfram. Det attlyftasegenskap
modellensföljereffekter. Detharavdragformnader i avsammaav

intealltframförbeteendet,intepåverkarmetodValetkonstruktion. av
tillmöjlighetenkanverklighetenstatisk. Imodelleneftersom ärsparandet

specielltarbetsinsatserleda till störreinkomstenfrånskatteavdrag tett ex
dentillKopplingenmarginalskattegräns.underliggerför den ensom

rationalitet.till störreekonomin kan engageraegna
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5.6 Sammanfattning

dettaAv kapitel har framgått

endast skatter, klumpsummeskatter, inte leder tillatt typen av-
snedvridningar prisrelationerav

dessa politiskt och praktiskt ogenomförbara ochatt anses vara-
därför frågan optimala skatter gäller bästa lösningar.nästatt om-

Kapitlet har vidare gått in den klassiska teorin optimalaom
varuskatter enligt vilken skattesatserna skall variera proportionelltomvänt

kompenserade priselasticiteter. Därför kan vi inte utgå frånmot varornas
likformigamed skatter den bästa tillgängligaäratt ett system av

lösningar. Det svenska skattesystemet alltsåkan ha klara bristernya ur
effektivitetssynvinkel helt bortsett från det dominerande problemet denatt
totala skattenivån så hög den inte baraär orsakar påtagliga alloke-att
rings- fömyelseproblemoch den också leder till ifrågasättandeutan att av
den aktuella svenska beskattningens legitimitet. sektorerKan identifieras
för vilka nuvarande slår särskilt hårt och kan i så fall bristernasystem

skada övriga sektorer I inledningskapitlet hävdadesutan attrepareras att
det med tillgänglig statistik och applicerbara skattningsmetoder mycketär
svårt med någon precision säkerställa priselasticiteter för olikaatt varor
och tjänster. Det dock ganska uppenbart de företagär arbetaratt som
med tjänster också kan utföras i hemmet drabbas hårt högasom av
skattekilar. Skälet inte bara konkurrensen från hemmaproduktionär utan
också den förhållandevis tillgången till tjänster. Vad gällerstora svarta

barnomsorg finns dessutom utbud från offentligt sektor,ettex vars
prissättning inte marknadsmässig. Ur den synvinkelnär BirchPeterär
Sörensens studie relevant. stimulerarDen till experiment med korrige-
ringar de svenska skatterna vilka bygger principen likformighetav om
och neutralitet.

Förändringar inom etablerad princip för skatter bör väl-en vara
motiverade. Förändringar har små möjligheter bli beståendeattsom
antingen på grund osäkerhet deras effekter eller till följdav om av en
smal politisk uppbackning skapar osäkerhet hos aktörerna. Tänkta resultat
kan därför utebli just detta skäl. Omställningskostnadema heltärav
enkelt för dyra. Samtidigt det ocksåär dyrt behålla skattesystematt ett
intakt även det gång beslutats i Riksdagen med bred majoritet ifallom en
det har uppenbara negativa effekter på ekonomin. Det har framgått detatt
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effekterpositivaförändring harvisamedräcker attinte att en
förändringarvinsternaekonomiskadeOmfallet. avidealai detvälfärden

resursallokering ätsgäller etc avdet uppnärskattesystemetinom
skallskattetlyktochkostnaderadministrativagällervadeffekternegativa

kostnadersådanaSkattningar somgenomföras.intedessa avgivetvis
teoriekonomisk ärinomstuderasnormaltdemsidanvidligger somav

skatteändring.kalkyl förtotalvidviktiga enföljaktligen en
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Bilaga till kapitel 5

Arbetsmarknadsrelaterade policyförslag

Den höga regeringararbetslösheten i har gjort antalEuropa att ett som
led i politik främja produktionsysselsättningsskapande sökten av
hushållstjänster framför allt via avdrag i inkomstskattedeklara-attgenom
tionen öka hushålls efterfrågan på dylika tjänster. Vi skall här igenom
de regelverk finns i respektive länder.som

Frankrike

I början 1992 genomdrev den dåvarande socialistiska regeringen ettav
lagförslag varje hushåll möjlighet sin skattedeklarationi göraattsom gav
avdrag för utgifter åretde haft under för hemhjälp, barnpassning,
städhjälp Det maximalt tillåtna avdraget 12 500 francs 50äretc. procent

25 000 francs. kostnader förDen har barnpassning utanförav som
hemmet del dagen får räkna in dessa i avdragsunderlaget.en av

Utöver denna avdragsrått kan vissa kategorier erhålla skattereduktion.
barnfamiljerl där bägge föräldrar arbetar och barnen årär än treyngre

kan bidrag på ytterligare 000 francs månad2 erhållas för täckaett attper
kostnader för anställa barnpassning.att

Personer åröver 70 har vårdnad handikappade barn kan fåsom av
slippa betala lön måste betala in den anställdes bidrag till arbets-men
löshetsförsäkring och tilläggspension.

Personer 65 år innan lagförslagetöver i kraft hade tillträtt rättsom
kostnadsfri hemlijälp betalar efter reformen begränsad andel själv.en
Egenavgiften beräknas utifrån inkomst och förmögenhetsställning.

Det åligger hushållen i deklarationen ochatt uppge namn personnum-
anställda betala arbetsgivzsreavgifter. Utländsk arbetskraftattmer samt

får anställas förutsatt den har uppehållstillstånd.att
Hushåll har inte full frihet bestämma avtalsvillkoren. En medatt person

mindre månaders arbetslivserfarenhetän har till stipuleradrättsex
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strykning ochKöksarbete,1992.timme26 francsminmilön per
passningmedantimmefrancs28minstmed avbetalasskallstädning per

timme.francs30medbetalasskallhandikappadeelleräldre per
Någon allom-kraft.iträddelagenår sedantvågåttharDet snart

enkätundersökningpreliminärEngjorts.inteharutvärderingfattande
130 000dessaAvregistrerats.arbetstillfällen var130 000påtyder att

deltidsan-58arbetslösa.tidigare procent12emellertid endast varprocent
formnågongickmedanheltidsanställda avresten14ställda, procent

hushållssektom.ianställningdeinnanutbildning tog
haravdragsrättenundersökningen äridras attslutsatstentativEn som

hushâllshjälp.anlitachansenvälbärgade attmindregivit gruppernya
fria yrkenochhöginkomsttagareförbehållenansågs den rättenTidigare

hushållssek-inomarbetsgivareregisterade50utgjorde procent avsom
harandelDess20mellaninkomsttagare procent. nuAndelen vartom.

till 32ökat procent.
kvinnorhushållssektom ärianställningdemNittio tarprocent somav

denBarnpassning är mestnationalitet.fransk23år,under 40 är av
hushållsanställdaTvåstädning.följt trearbetsuppgiftenfrekventa avav

veckan.itimmar20mindrearbetar än
krävdedetförslagetursprungliga attdetriktadeskritik varEn motsom

pappersarbete.omfattande
lanserade1993slutetkritik. ldennatill sigtagitharMyndigheterna av

servicecheckar.med s.k.regeringenborgerliga ett systemdärför den nya
ochifyllerarbetsgivarendärblanketterförenklade namnsigDet rör om

sedananställde kantimlön. Denanställdeför den samtpersonnummer
betalarArbetsgivamaförsäkringskassor.offentligaibeloppetkvittera ut

clearingkonto.särskiltpåaktuellain den ettsumman
medbörjaTill1994.underetappvis attinförasskallSystemet prov

iblir ärVilka dessaområden.utvaldaantalidetskall prövas ett
parlamentrisktväljasskallklart. De utstund inteskrivande enav

haområdentorde storhand antasförstakommitté. I ensomsammansatt
väljasarbetskraftandel ut.svart

Se 1993novemberActualité,tidskriften
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Tyskland

Västtyskland införde 1989 till sin restriktivtärett system natursom mer
det franska.än Bakgrunden i likhet med i Frankrike arbetsmarknad-var

spolitisk.
Systemet stipulerar hushåll får dra maximalt 000 år12 DMatt av per

under vissa förutsättningar. flerpersonhushåll skall denI partenena vara
så hjälplös i ständighanhon hjälp utomstående för klara denäratt attav
dagliga tillvaron. gäller ensamstående. VidareDetsamma tillåts avdrag

det i hushållet finns två barn fyllt år hos ensamståendell ettom som
bam. de fall tvåI ensamstående lever ihop i hushåll fåratt gemensamt
det maximala beloppet bara utnyttjas gång.en

Det åligger arbetsgivaren beala in det belopp denatt motsvararsom
pensionsförsäkring.anställdes lagstadgade tillrätt

Danmark

I Danmark lade regeringen i juni 1993 fram Lov statstilskud tillom
hjemmeservice Lov 455. Lagförslaget har sedan fått konkret ut-nr
formning i dokumentet Bekendtgörelse statstilskud till hjemmeser-om
vice 22 november 1993.

Som lagförslagets titel antyder baseras det danska påsystemet att
hushåll och iandra lagen likställda enheter kan erhålla statsbidrag vid
konsumtion antal i lagen angivna hushâllstjänster.ettav

Grundprincipen hushåll, allmännyttigaär bostadsföreningar ochatt
bostadsrättsföreningar kan erhålla statsbidrag för konsumtion av
hushållstjänster förutsatt tjänsterna utföreslevereras registreradeatt av
momspliktiga företagsenheter..

Bidrag kan erhållas vid leveransutförande följande aktiviteter:av

inköp dagligvaror,av
städning,
vinds- och takröjning,
matlagning och syltning,
tvätt och strykning,
Snöröjning,
rastande hund eller andra husdjur,av
ned- och uppackning i samband med flyttning.
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icke ärverksamheterantali lagenexplicit somettSamtidigt anges
bidragsgrundande.

Dessa är:

familjemedlemmar,andraellerbarnpassning av
liknandeellerhögtidertillanslutningihemhjälpochmatlagning

händelser,enstaka
skorstensfejning,
undervisning,

rådgivning,juridiskellerdeklarationshjälp
utomstående,tillhyressommarhus utstädning somav

hjälpmedel.audiovisuellaandraochdatorerreparation av

DKrtimme,med 65utgåkanoch uppproducententillbetalasBidrag
producent.ochfrånkvartalarbetstimmar samma125 enmaximalttill per

utnyttjadock rätt atthushållstjänster ägergodkändakonsumentEn av
bidragsberättigadeantalettotaladetbetydervilket attleverantörfler än en

kvartal.timmaröverstiga 125kanarbetstimmar per
inköpsåsomProduktionskostnaderarbetstid.nedlagdtillutgårBidrag

bidragsberättigande.icketransportkostnader ärochmaterialav
ellerfolkpensionäreranställerproducentertillickemedgesBidrag som

timmar30mindre änarbetar perdeår18underungdomar senareom
vecka.

myndighetertillbidragenerhåller attproducenternaåliggerDet som
arbetetsadress,ochkonsumentensuppgiftermed namninkommadels om
faktura.godkändmyndigheternameddelsarbetstimmar,antaloch avart
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6 politik tjänstesektornEkonomisk för

6.1 Kan tjänstesektorn absorbera arbetslösheten

Sverige har allvarligt sysselsättningsproblem. totala arbetslöshetenDenett
har nått nivåer tidigare varit associerade med lågkon-extremasom
junkturer. Situationen illavarslande medsärskilt tanke påär att om-
sättningen bland minskat kraftigtarbetslösa under år.gruppen senare
Andelen långtidsarbetslösa har med andra 0rd ökat oroväckande mycket.
Det finns påtagliga risker arbetslösheten fortsätter hög ävenatt att vara

tillväxten i den svenska ekonomin lyfts väsenligt jämfört med denom upp
kännetecknat de 20 åren. kapitel 2 skisserades framtids-Isenaste ettsom

perspektiv med industriledd höjning tillväxten i BNP till 3 procenten av
år 10 är.under Med trenderna fortsatt automatisering inommotper

processindustriema och starkt ökad robotisering den övriga industrinav
kommer antalet anställda inom industrianläggningama falla ävenatt om
produktionstillväxten hög. kommer industrirelateradeDäremot tjänsterär

dessa finns hosväxa registrerade industri- eller tjänsteföre-att oavsett om
I framtidsperspektivet där industriproduktionen ökar med fyratag.

âr kommer industrisfären, industrin inklusive industrirelatera-procent per
de höja sintjänster, sysselsättning med 200 000 under âr.10ca personer

arbetslöshetsproblemetDet löser inte i synnerhet inte överföringsom en
offentliga tjänster till den privata sektorn åtminstone i inlednings-ettav

tillskede leder minskad sysselsättningsintensitet inom områdena ien
fråga.

Goda marknadsutsikter

Givetvis finns betydande möjligheter till tillväxt inom fleraautonom
tjänstesektorer. fmanssektominom OM ñntär exempel påt.ex. ett ett

företag skapat sig internationell plattform. Detnystartat togsom en
ungefär fem år. Expansionen utomlands leder emellertid till ökad
sysselsättning där inte i Sverige. Tendensenoch inom finanssektorn som
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personalin-bantningochtillväxtstarkkombinationhelhet storär avaven
huvudsakligengårrationaliseringDenna utorganisationerna.tensiteten i

internationellaochblirKonsulttjänsernarutinpersonal.s.k.över mer mer
påpekadeskapitel 2Iframgångsrikt.varithittillsharoch Sverige

i denlegitimitetsin närahardessa tjänstermångaemellertid att av
försvagasindustriell basbredUtanvaruproduktion.tillrelationen en
potentiellocksåTuristnäringenpåtagligt. årmöjligheterföretagsdessa en

hararbetsintensiv ochmycketSektornarbetsutbudet. äruppsugare av
övriga sektorerdar ärområdenverkakunnafördelendessutom att

framtiden bliimöjlighetergodahälsovård harochSjuk- attrelativt små.
områdetpåkompetensha högSverigetjänster.exportör ansesstor aven

uppenbarligen låga.kostnader årkomparativasektornssamtidigt som
högtmeddelsektorerhararbetsintensivklartgenomsnittiSektorn år men
denmarknadsutsikter kommergodaanställd. Trotsmaskinkapital per

årendeundertjänstesektorer närmastedessainomtillväxten attautonoma
samhällsekonomiska kalkylen.i denganska lättvåga

prisbildningsproblemarbetslöshetVaraktig ett

haregentligenkalkylerfråga vad dessa attmed allnågon råttNu kan
arbetskraft. Råderutbudsöverskottetdvs.arbetslösheten,medgöra

skallmarknadefterfrågan påochutbudmellanbalansbrist på en
denlåtpriserna,anpassning attnormalt eliminerasdenna varaavgenom
för-marknadsegenskaperpåexempelvisapristeorin kanmoderna som

tycksarbetsmarknadensvenskajåmviktspriser. Denstabilahindrar
anpassningsnabbeller mindreegenskaperinte ha dessaemellertid av mer

olika sektorerinomefterfråganochutbudförskjutningar itill av
syssel-iexpansionsnabbmycketdoltsharProblemenekonomin. av en

När1960-90.periodenunderoffentliga sektorninom densättningen
intefinansieringproblemallvarligasynnerligengrundsektordenna av

komslagskildaarbetskraftkunde fungeralängre avuppsugare avsom
sektorn samtidigtden privataeftersomkraftmedi dagenproblemen extra

kris.sig i akutbefann
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prisbildning påeffektivförhinder6.2 Allmänna
och tjänsterarbete

mångskiftan-arbetsmarknadenflexibilitet i ärOrsakerna till bristen av
de slag.

mycket långvarigför några år sedantillsdet första fannsFör en
rörandeavtalsförhandlingarnacentraliseradei detradition consensusav

motverkadesambitionernadellåglönesatsningar. Trots att avaven
timlöner mellan hög- ochvad gällerskillnadenlöneglidningen är

förhållandena i andraliten jämfört medmycketláglöneverksamheter
ocksåyrkeskategoriermellan olikaSkillnaderna i lön ärindustriländer.

för civilingenjörkostnadenkomparativa ärrelativt liten. Den en
Tyskland, Frankrikejämförelsen med USA,påfallande låg görs t.ex.om

Storbritannien lönepolitik leder i regel till lägresolidariskEnoch
tillåter snabb anpassning igenomsnittslöner lönesystemän ett som

anpassningen iSverige hartill produktiviteten. Irelativlönema genom-
har varit dyrbargått via devalveringar kronan. Detsnittslönema av en

kapitalkostnadema. höjninghöja Eneftersom den tenderatväg av
för arbetsintensivavisserligen till fördelkapitalkostnadema leder en

effekten expansioninvesteringar ochnegativametoder denmen genom
produktmarknadsomrâden har sannolikt totaleffektenpåsatsningar nya

för efterfrågan på arbetskraft.varit negativ
höja risken iarbetsmarknadsreglerande lagar tenderatVidare har

risk betyder ökade kostnader.nyanställningar för småföretagen. Hög
faktum små företag iorsakerna bakom detDetta attanses vara en av

Sverige sällan blir stora.

arbetsutbudHög skattekvot sänker

ligger mycketutformningBeskattningens och socialförsäkringens attav
arbetsmarknadema.funktionen Detdöma bristandebakom den

1 Sverige mellan genomsnittslö-Med här kvoten förkomparativa kostnader avses
genomsnittliga industriarbetarecivilingenjör lönen förför och den ennen en

Sverigeför 2 medandividerat för andra länder. Ar kvotenmotsvarandekvotmed
komparativa kostnadernagenomsnittet övriga OECD-länder deden 3 för ärär av

derasproduktivitetcivilingenjörer i Sverige 23 förutsattför användning ärattav
i länder.lika produktiviteten civilingenjörer andrahosstor som
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med tankeBNP;50legatlänge över procentharskatteuttagetsvenska av
det förbudgetunderskott äriliggeråtagandenframtida ettpå de som
skatte-högtal. Endettahögreprocentenheter än15bortemotnärvarande

dräkt skatteuttagen äni vilkenarbetsutbudethandsistaipåverkarkvot
förtidinklusivefritidrelativprisetsänkadekommerkläds att

Skattekilintresse.särskiltdockArbetsskattekilen ärhemarbete. av
efterfrågepris.ochutbudsprismellandifferensengenerelltdefinieras som

i formgår bortdenföljaktligenkilenarbetsmarknaden ärPå somsumma
och arbets-sjuk-tillegenavgifterinklusivearbetsgivaravgifterav

ofta procentDeninkomstskatt.och avlöshetskassorna somanges
denuttrycksIblandarbetsgivaravgifter.ochbruttolön somavsumman

arbets-förnettolönenocharbetsgivarenförkostnadenmellankvoten
eller18löneskatten procentenbartdiskuteraskanDet caomtagaren.

antagitsharHärkilen.ingå i attskallarbetsgivaravgiftenhelaom
Ökadedenförbinderintebruttolönenitillskottvidlöntagaren ett

denhändelser ärallaförmån. Idisponibelmed enarbetsgivaravgiften en
iskatterindirektaintehäringårDäremotföretagaren.förkostnad

inteskatterenkelt dessaheltSkäletarbetsskattekil. är attdefinitionen av
intressehellerdärför inte ärochdirektarbetsutbudetpåverka avanses

arbetsmarknadensnedvridningseffekterdeanalyspartiellvid aven
depåverkarIndirektmedför.arbetsgivaravgifterochinkomstskattsom

arbetsmarknaden.dock även
relativprissänktviaarbetsutbudetalltsåminskarArbetsskattekilar

effekt pådirektocksåarbetsskattekilarhögaSverige harfritid. I en
kapital-lågadeberornyföretagande. Detoch attsmåföretag numera

Påfåmansbolag.utnyttjaskandelvisendastSverigeiskattekilama av
arbetsin-företagi dessakapitalinkomsterbeskattasmarginalen som

Dessamarginalskatt.50ofta medpraktikenoch i procentskomster
kapitalin-ocharbets-mellanarbitrageförhindraavseddasärregler är att

beskattningbliställetikaneffekten extraviktigaste avDenkomster. en
investeringar.riskfylldasärskilt

tillväxtminskarpå arbeteskattekilarHöga

sambandnegativtuppvisartydligtstudierredovisas ettbilaga 3I som
förväntasdessaEnligttillväxt.ekonomisk ettocharbetsskattekilarmellan
för OECD-genomsnittetarbetsskattekil änhögre10land med procents
genomsnitt.dettaårtillväxt änlägrehalvländer få procents peren
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Används offentliga utgifter offentligeller konsumtion mått på detsom
implicita skattetrycket framstår den negativa effekten hög skatte-enav
kvot stor offentlig sektor tydligare. Enligt de resultaten kommerännu

land med offentliga utgifter 50 BNPctt imotsvarar procent attsom av
längden ha årlig tillväxt i ekonomin lägre1.5är änprocenten ettsom
land utgiftskvot 40 Enligt bokstavligär tolkning dettaprocent.vars en av
samband skulle Sverige på grund höga relativa offentliga utgifter 11aav

årlig tillväxt drygt 4 lägre vadär rimligtänen procentsom som vore om
landet hade utgiftskvot genomsnittet EUs medleinslän-samma som av
der. Precisionen i skattningarna dessa samband inte tillräckligtär storav
för tillåta sådana exakta slutsatser detta de stärkeratt onekligensom men
de från den ekonomiska teorin utvecklade hypotesema skattersattom
snedvridningseffekter med det totala relativaväxer skatteuttaget. För
Sveriges del behöver inte estimaten underskattning. Sambandetvara en
mellan tillväxttakt och skattekvot har i skattningarna antagits linjärt.vara
l verkligheten talar mycket för minskningen i tillväxttakten kan bliatt

hög skattekvoten och de offentliga utgifternaextra höjs vid högaom
relativa nivåer. Om sådant icke linjärt samband reversibelt skulleett vore
Sverige tjäna normalt vidän sänkning utgiftstrycket frånmer en av
nuvarande nivåer.

Dyrt arbetaatt

Det inte baraär nivån på skatterna och beskattningens utformning som
påverkar arbetsutbudet. Skatternas användning kan också ha direkten
inverkan. En del budget utbetalningar bidragstor ochstatensav avser av
försäkringar. Gällande regler och tillämpningen dessa har medförtav en
hög alternativkostnad för arbete. Ett aktuellt exempel ersättnings-är
reglerna vid arbetslöshet. Enligt riksdagens revisorer fungerar förmåns-
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen otillfresställande Utför-ett sätt.
säkringsgarantin har i den arbetsmarknadspolitiska tillämpningen blivit
ovillkorlig. Incitamenten för arbetslösa arbeten tillfälligatt ta av
karaktär mycketär små. De ekonomiska villkoren vid arbetslöshet sigter
många gånger bättre vid arbete.än

Företeelser detta slag har bidragit till skära arbetsutbudet vidattav av
nivåer jämförelsen genomsnittligaär industriarbetarlönert.ex.som om
i EU sig mycket höga. För hög blir nivån den inteter denmotsvararom
marginella produktiviteten vid full sysselsättningen. Ju högre den iär
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Riskenarbetslösheten. ärblir atttal desto störretill dettaförhållande
arbetsutbud riskerar permanentasmed denna attarbetslösheten typ av

höglönesektoremainträffarnivå. Detväxandetidoch underhög omen
minskar sindeproduktivitetsökningså attexpanderar storgenom

närvarande skulleförskulle fungerautförsäkringenarbetsstyrka. Om som
arbets-mycketrelativtlyftaarbetslösa storaskara settväxandeen

starktmycketmedföradetta kommer ettEftersomlöshetsersättningar. att
ohâllbart. Ilängdenistatsbudgeten ärutgiftstryck systemetextra

nåtts.redanlägethar detsjälva verket

tjänstesektornochSkattekilarna6.3

logikpolitiskEffektivitet versus

hämmarbeskattningformertillämpbaraallavisadeskapitel 5I att av
optimala skatterförTeorinsamhällsekonomin.effektiviteten i anger

framgåttSomsnedvridningseffekterna.mildramaximalt avvägar att
skattesat-varuskatterförslutsatsenden allmänna attleder den tillkapitlet

egenelasticiteter.proportionellaskall omvänt mot varomasvaraserna
iandralåter siglätt ersättasbetyder varorDet avatt somvaraen

enlignödvändighetsvarormedanlågbeskattasskallkonsumtionen som
har dockresultathögbeskattas. Dettaskallegenskapdefinition har motsatt
lyxvarorskatterlågasmakfullt. Att sättapolitisktsigalltidinte tett

logiken. Det ärpolitiskadenstriditlivsmedel harhögbeskattaoch mot
detSamtidigtpartier. ärför allaval påtillsvårtparoll det är atten

optimala.teoretiskteffektivitetssynvinkeldenmetoden äruppenbart att ur
aspekterpraktiskabeskattningsteorindenomfattar inteNu somrena

slag.skildaskatteflyktochbeskattningenadministrationskostnader för av
inkorporeraentydigt sättsvårtockså visathar ettDet attvara

Utformningenbeskattning.förteorinekonomiskarättviseaspekter i den
på faktorerhög grad baseratsdärför iharskattesystemverklighetensav

teorin.behandlasinte avsom

praktikolikformigsyfte,Likformigt

syfteDessundantag.därvidlag ingetfrån 1990reformen ärsvenskaDen
överskådlighet förochhanteringenienkelhetframför allt skapaattvar
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i vissa fallskattebetalarna. ville reformatörema skära deDessutom av
beskattningen.marginaleffekterna i Resultatet skullehögaextremt

åstadkommas och låga skattesatser vilka skulle tillämpas bredamed få
Sålunda skulleskattebaser. Neutralitet och likformighet paradorden.var

kapital- beskattas lika. Dessa principer kunde inteoch arbetsinkomster
likformigfrån följas. lnkomstskatten blev intestrikt utanstartenens

innehöll kommunalskattesatsen och dennatvå marginalskattesatser, sats
plus inkomstskatt inkomster viss20 procentenheter i statlig över en
nivå. företagsvinstskattenKapitalinkomstskatten liksom blev 30 procent.
Därför rådde inte neutralitet mellan de två inkomstslagen för de i
sammanhanget inkomstklasserna. Därefter har kapitalinkomst-relevanta
skatterna kraftigt. Skälet neutralitetsprincipen oreal-sänkts attvar var
istisk. l högskatteland inte arbetsinkomster och kapitalskatterkanett vara
lika höga. Arbetskraften trögrörlig medan kapitalet fri in-är en
ternationell kapitalmarknad sig blixtsnabbt. Därför s.k. skatte-rör är
arbitrage kapitalmellan arbete och inom land ringa betydelseett av
jämfört med det arbitrage uppstår kapitalkostnadema vidsom om samma

Ävenrisk olika mellan länder. har splittrats tvåär skattesat-momsen
Då livsmedelskonsumtionen lägst beskattad går differentieringenärser.

principen optimala Därtilltvären varuskatter. kommermot attom
vissa verksamheter finans- och försäkringsbolagbanker. momsbe-ärt.ex.
friade.

Skattekilen bestämmer handikappet

Det mycket sympatisera med den skattereformens ursprungligaär lätt att
intentioner. dock den uppenbara svagheten i SverigeDe har denatt
likformiga beskattningen skulle tillämpas vid högt totaltett extremt
skatteutag i förhållande till BNP. Vid denna höga skatteintensitet
framträder avvikelsema från de effektivitetsmässigt bästa skattesatserna

tydligt.extra
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produktivi-iutgångspunktmedbeskrivasenkeltkanförhållandeDetta
till ärförhållandeiverksamhetobeskattad somentetskraven en

relationdennajämvikt kommer attbeskattad. I vara

sektorbeskattadproduktivitetmarginell :skattekil
sektorobeskattadproduktivitetmarginell l

klämihushållstjänsteföretagochKonsulter

ha minstsektornbeskattadedenmåste2skattekilen ärexempelvisOm
kunnaförobeskattadedenproduktivitet attmarginellså högdubbelt som
skaparvillkorDettaprodukt.påefterfrågetillskottkonkurrera enom

nämligenområden,tvåinomhuvudsakligenSverigeiproblempraktiska

itjänsterinternaochföretagfriståendemellankonkurrensen-
momsregistreradeinte ärkoncerner som

inomtjänsterobeskattadeochmarknadsföretagmellankonkurrensen-
hushållstjänstesektom

rationelldelsbeskattningeniolikheterhindrarfallet enförstadetI
skallvarförbolagfristående t.ex.iverksamheteruppdelning av -

visssåsigorganisera attkostnadernaöka attbankkoncerner genom
utnyttjanderationelltdelsmomsbelagd ett avblirintemdebitering -

blikanDettaöverhuvudänsteproducenter taget.konsulter ochfristående
samverkandefriståendeutvecklingförhämmande mot menstarkt en

såexternalisering ärelleroutsourcingvilketspecialistföretag, om
påtagligtskullemanagementlitteraturihävdasoftabetydelsefullt som

samhällsekonomin.förkonsekvensernegativa
enskildaellertjänsteföretagsdetfallet gäller personersandradetl

medkonkurrenshushåll itilltjänsterbeskattade,dvs.vita,utbud av
På vissatjänster.utbudochproduktion svartahushållens avegen

utbudkommunaltocksåfinnsvårdtjänster,huvudsakligen ettområden,
marknadsprissätt-frånväsentligtavvikaprissättningsprincipema kandär

skattekilarmycketintevanligenvaruutbud storagäller ärVadning. ens
oöverstigligahärProduktivitetskillnadema ärkonkurrensproblem.ett

skatteskäl sinproducerarindivider. Ingen egendriftigasteför de aväven
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Volvo eller TV-apparat beskrev känd ekonom situationen. När deten
gäller tjänster lägetär Här produktivitetsskillnadernaärett annat.
beskedliga jämfört med förhållandena varuomrâdet. Det gäller i
synnerhet olikheterna i detta avseende mellan och vitt utbud.svart

Val tjänsteleverantör: kalkylav en

Situationen âskádliggörs med utgångspunkt i två kalkylsituationer för ett
hushåll. Den valet mellan och vitt utbud. Den andrasvartena avser
gäller valet mellan hemproduktion och köpta tjänster. Antag denatt

timkostnaden bruttolönen i den vita tjänsten ochsvarta motsvarar att
denna för överskådlighetens skull till 100 kronorsätts timme. Viper
erhåller följande kalkyl:

Tabell 6.1 Svart frågaeller vitt skattekilaren om-

utbud vitt utbudsvart

bruttolön 100 100
arbetsgivaravgi 45- 36moms -
total kostnad 100 181

I arbetsgivaravgiften ingår semesterersättning och vissa försäkringar.
1 detta fall måste produktiviteten 81 högre hos den vitaprocentvara
tjänsten för den skall bli konkurrenskraftig med den Den kilatt svarta. -
må den kallas pâläggskil här slagits mellan de två tjänsterna ärsom-
dock endast till 67 bruttolönen skattekil; 54procent procentav en om
endast 18 procentenheter arbetsgivaravgiften betraktas skatt. Jfrav som
kapitel 5. Situationen förbättras för den vita tjänsten i frågaom personen
anställs hushållet. Dâ försvinner och páläggskilen vidav stannarmomsen

Är1,45. den utför tjänsten i stället anställd i företag kommerettsom ett
administrationspålägg pâ dettaOm 30 påär 145 kronornotan. procent
stiger påläggskilen till 2,36. Det rimligt företagsformenär inteatt anta att
skulle uppstå den inte ledde till produktivitetsökning överstegom en som
administrationskostnaden.
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gällcrjämviktsvillko-tjänsterköptaellerproduktionmellanvaletl egen
ret

förtimmeprisktimmertltemalivinkomst perxkrävdaImshållets per
tjänstköpt

förmålning ettarbete,visst rum,för avt.ex.tidsåtgångenk ettdär är
hushållet.förtidsåtgångentillrelationimålarenprofessionelleden

målarensvärdetinverterade pro-0rd detandra avmedk ärFaktorn
z.faktor ärdennaSäghushållets.till attrelateradmålningiduktivitet

ärtjänsten svart.köptadenkronor50alternativlönenblir omDå
kronor100påbruttolönDennettolön. motsvarar enAlternativlönen år en

kronor131minstarbetsgivaren perförkostnadochtimme enper
produktiv31alltså procentmåste mertjänsten varaKöparentimme. av

tjänst.alltsågäller svartrelationDennai sitt. enmålarenarbete äni sitt
mellanSambandet2.4.relation pro-motsvarandeblirvit tjänstFör en

50förutsättertabell,nedanståendeivisas somduktivitetsrelationer
iochbruttolöni100 kronorköparenhosmarginalskatt samtprocents

kostnad.svart

vit tjänstköpakanhögproduktiva6.2 BaraTabell

produktivitetsrelationalternativlönalternativlönk vitvitt köp svartvidköpvid svart
4,72,61811001 3,62,0136750,75 2,41,391500,50 1,20,645250.25

normalttordehantverkareandraoch varamålarehosProduktiviteten
inkomst-yrkenandramedhushållhos somgånger högre änfyraänmer

affär ävenolönsamhemproduktion omfalli dessaDärför är enkälla.
gällervadkonkurrenskraftigadock fögatjänsterVita ärvit.tjänsten är

yrkesmänprofesionellautförsjobbendeeftersomhantverksjobb svarta av
tillgodogjort sigdeproduktivitetsutvecklingsig denmedbärsom

hushållstjänster ärandraför annanSituationen enmarknader.reguljära
tordematlagningochstädninggällerVadproduktiviteten.beträffarvad

Ihantverksarbeten.förmindre änklartproduktivitetsskillnaderna vara
krafter.överlägsnasighushåll externaflestadetordebarnvård anseav
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hushålletproduktivitetsrelationer. sigAnsertill mycket högaDet leder
alternativlönen 200kraft blirtillgängligdubbelt så bra externsom

produktivitetsrelationema 5,2timme ochrespektive 362 kronor per
respektive 9z.

uppståhushållstjänster kanför6.4 vit marknadEn

hushállstjänste-skattekilarnaföregående uppenbartdetDet år attav
delsfördelar för svartarbetekomparativamarknaden dels skapar

hushållsmedlemmama harproduktion i hemmetstimulerar till även om
problemetproduktion. ställeri Detklara komparativa fördelar omannan

beskattningen.modifieringar i Innantillförhållandena skall rättas genom
potentiellfinns sådanvi detbehöverdetta analyseras veta enom

hushållstjänster detpotentiellt utbud på ärefterfrågan sådantoch attett
positivtkapitel 2skatteexperiment. Imödanvärt göra ettatt ges svar

intervjuundersökningomfattandebåda frågorna. baserasSvaren en
framgår miljonerdenna l.lhushåll. också bilaga 2. Avmed 3000 Se att

hushållssektorn antingeninomberedda arbeteär att ta genompersoner
000 hushålli hushållet. Ca 900direkt anställningtjänsteföretag eller via

ochfjärdedelar sporadiskthushållstjänster,intresserade köpaär treatt en
dessa tjänster inteutgifternafjärdedel aktuellaregelbundet. De som

miljoner i månaden.enligt studien 100omfattar hantverkstjänster är
följd barnpassning,tjänstenefterfrågadeStädning denär mest av

dra utgifternaSkulle hushållenfönsterputsning och tvättstrykning. av
månad-köp. Vidsjufaldiga dessavid inkomstdeklarationen skulle de en

utgiftsbe-den totalaheltidstjänstkostnad på 000 för15 motsvararen
tankeårsarbetare. Med45 000nägenheten sysselsättning caen

sysselsättningspotentialenförvånaspridningen i materialet skulle det om
uppgifternamin kommentar tillskulle ligga personer20 000över var

studien där vik0mplettering.av den förstai refererade EfterPM. en
har jagutbudskurva för tjänstenförsökte efterfråge- respektivefå fram en

framgårkompletteringendelvis uppfattning. Resultatetändrat avav
nedanstående figur.
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på städtjänsterefterfråganUtbud och6.1Figur
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på städtjänsterbeskattningenEffektenFigur 6.2 av
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SOU 1994:43 Ekonomisk politik för tjänstesektorz l 13

Kraftiga sysselsättningseffekter

Vid pris 50 kronor skulle efterfråganett städning 49 000motsvara
helårsarbeten. Utbudet vid detta pris räcker ledigt till tillfredsställaatt
denna efterfrågan. Det intressantär konstatera betalningsvillighetenatt att
enligt intervjuerna stigit märkbart sedan första intervjutillfället. Denna
iakttagelse kan givetvis avfärdas med hänvisning till den allmänna
osäkerheten i data denna Enligt projektledaren torde dettyp. sigröraav

attitydförändring till tjänsterna i fråga följt den debattom en som av som
Ävenuppstod efter publiceringen förstade resultaten. efterfråge-av om

och utbudssambanden de kommer till uttryck i figuren måste medsom tas
försiktighet, står det dock klartstor alla övriga uppgifter markna-attav

den för hushâllstjänster har framtida potential. Någon lösning deten av
totala arbetslöshetsproblemet kommer dock utvecklingen området inte

medföra vid mycket stimulansatt marknaden. Det finnsstor dockens av
andra skäl sådanöverväga åtgärder.att

Utbudspriset 50 kronor enligt den tolkning i kapitelavser som ges
4 rad kapitel bruttolön. Inklusive löneskatt ochsamma blirsom moms
kostnaden timme 75 kronor. Nettolönen 35 kronorär Medper dessaca
uppgifter kan det förlorade konsumentöverskott skatterna upphov tillger

årkalkyleras till 790 miljoner kronor per

6.5 En marknad dåligt substitut tillsvart ett en
fungerande vit

Nu har den marknaden till delsvarta reducerat denna dödviktskostnaden
i beskattningen. Problemet emellertidär den det ofullstän-göratt ett
digt sätt.

Svart produktion frånär marknadssynpunkt förenad med två problem

zKalkylen 40år 22 000 1800 där 40 den prisökningär följerx x 50m avskatterna. 22000 minskningden i efterfrågad kvantitet följer prisökningensom avoch 1800 beräknat antal arbetstimmar år. Aven materalet riktigtärper om gerkalkylen ivcrskattning eftersom efterfrågekurvan inte strikten denrepresenterarkompenseradeefterfrågan definierades i kapitel Betraktas50 kronorsom somnettolön ökar dödviktsförlusten. då priselasticiteten växer med prisnivån.
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ineffektivden är- produktutvecklingingenellerlitenharden-

Deninformationsbrister.huvudsakligenberorEffektivitetsproblemet
varförinformationsvägarnaturligautnyttjaintekanmarknadensvarta

Företagarnablirregelitransaktionskostnader stora.totalamarknadens
kryptiskaviaänsätttjänster annatsinainte utkan annonsera

marknads-facktidningar görIngadagstidningama.imeddelanden
fåmöjligheternaoch attkvalitetsjämförelserochpris-medöversikter

inteDärmed attär sagtobetydliga. munarbete ärutförtdåligtförrättelse
inominformationsmedelhyfsatfungeratintemetoden somtill mun

beroendeheltmarknaden ärDen svartaochområdenbegränsade grupper.
uppstårtjänstesidan ut-Påvita.deninomproduktutvecklingenav förhållandenandraunderdärförhand attförstaivecklingsproblem

skildasamarbetsformerochuppstår avinte attförtagsbildningarnaturliga
sektorni deneffektivitet svartabristenTrotsförsvåras.avsevärtslag

tabellerna överframgåttSomin.bryta avföretagvitaförsvårt attdetär
Därförprohibitivtinitialkostnadema stora.blireffekterskattekilamas

alltsågällerproblemetDetutvecklingsprocess. storaingenhelleruppstår
utvecklingsbromsar.skattekilamaseffektivitetenstatiska utandeninte

förmarknadenpåeffekterSkattelättnaders6.6

hushållstjänster

snedvridningseffekterskattereglemasneutraliseraskallDen som
uppgiftertvålösaföregåendedetmåstehushållstjänstesektoms

konkurrenskraftig svartmotproduktionvitgöraatt- marknadspro-ochhemproduktionmellanskattekilamaminskaatt-
duktion

skäl inteskildahemarbeteocharbete avhörregler svartspeletsTill att
hushållstjänstesektomsiskattesatsernamåsteAlltsåbeskattas.siglåter

två sätt:skekanDetsänkas.transaktioner

ellernegativ skattkanvilkabidrag,via ensomses- säljareochför köparepositiva skattesatsernadesänkning avgenom-
tjänsternaav
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Det finns klar fördel med bidrag. De medför inte förändringar ien
skattereglema; stabilitet i har egenvärde. Det kan ocksåstyrsystem ett
upplevas rättvist kostnadsavdrag inkomsterna vidän t ett motsom mer ex
inkomstdeklarationen. Nackdelen med bidrag bristen koppling tillär
den verksamheten. Bidraget blir gåva med tidenoch rättighet.egna en en
Det stimulerar inte till insatser. Bidragsfusk lär dessutom likaextra vara
vanligt skattesmitning. Erfarenheten tyder också bidrags-att attsom

dratenderar kostnadsnivân.system upp
Den andra till minskade skattekilar kan principielltvägen via

sänkning och arbetsgivaravgifter eller avdrag påmomsav genom
inkomstskatten. formerDessa skattelättnader kan användas för sigav var

Ink0mstskatteavdraget3eller i kombination. dock enligt tabellerna 6.1är
och 6.2 det effektiva de hushåll fårOm avdrag förgöramest etttre.av
kostnaden inklusive för den köpta tjänsten i tabell 6.1 blirmomsen
skattelindringen och kostnaderna 1812 90.5 kronor för den harsom
50 marginalskatt. För hushåll med 30 marginalskatt blirprocents procents
skattelindringen 54.3 kronor och kostnaden 126.7 kronor. Det senare
hushållet tjänar alltså forfarande köpa tjänst förutsattatt svan att
effektiviteten i den likaarbetet i det vita.ärsvarta stort som

Säg köparen slipper betala Kvar står timkostnad 145att moms. en
kronor. Genom kostnadsavdraget deklarationeni kommer hushålletnu
med 30 marginalskatt 101.50 kronor i nettokostnad.procents ner
Fortfarande dock den tjänsten billigare.är Om moraltröskeln ärsvarta
lägre 1.50 timme återstår också minska löneskatten.än Hadeattper
utjämningen lösts med bidrag bådahade klasserna hushåll fått ettav
tillskott på 81 kronor timme.per

Skattelättnadema sänker produktivitetskraven på det tjänsteköpande
hushållet. I det fall då kostnaderna inklusive får dras vidmoms av
inkornstdeklarationen erhålls följande samband mellan k-faktom och
produktivitetskravet på hushållet.

3Med inkomstskatteavdrag den minskning i skatten följer kostnadattavses som av en
får dras inkomsten mkomstdeklarationen.motav l
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inkomstskatteavdragefterProduktivitetskrav6.3Tabell

30%50%k
1.71.3l 1.21.00.75 0.80.70.50 0.40.30.25

ärproduktivitetskravetnåttsresultatet attbisarranågotdetharHär
iolikhetemaföljerDetlåginkomsttagare. avförhög- änförlägre

30medhushålletdockförändringen är attväsentligaDenmarginalskatt.
förut-rimligaundertjänstervitaköpakanmarginalskatt nuprocents

målarenOmhus.sittmålaskallverkstadsarbetareAntagsättningar. att en
verkstadsarbetarensnabbtsådubbeltjobbet somkvalitet görvid samma

80harendasthanmålaren ävenutnyttja omdenneförsig attdetlönar
givitvisfallertjänsternaMomsbefriastimlön.målarensprocent av

hushållen.tjänsteköpandedeförytterligareproduktivitetskraven

Kalkylförutsättningar

iminskasskattelättnadervissamedförenashushållstjänsterköpNär av
med nöd-Åtgärden docklederskatteinkomster.första statenssteget

fleraberorNettoeffekten avskatteinkomster.tillocksåvändighet nya
situationer:tvåfrånutgåskall jagdessabelysaFöromständigheter. att

momsbelagd tjänst.köpBochhushålleti avanställningA personav
analysen.förgällerförutsättningarFöljande

båda fallenitjänsten normeraslevererardenförBruttolönen som-
timme.kronortill 100 per

45är procentförmånerpersonliga avinklusiveArbetsgivaravgiften-
bruttolönen.

timmekronor200ärtiminkomst perHushållets-
50marginalskatt procent.ärDess- konsumtionsindetminskarhushållstjänstköperhushålletNär en- tjänsteköpetMarginalnyttanbelopp.med avövriga sammavarorav

sparande.ellerkonsumtionövrigänstörrealltså avvaraanses
25betraktad procent.ärpåläggMomsen som
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Den utför tjänsten tidigare antingen arbetslös ellersom var-
verksam inom den marknaden.svarta
Inga administrationspålägg finns i serviceföretagets kostnadskalkyl;-
bildandet företag förutsätts sådana produktivitetsfördelarav ge att
de tillkommandeuppväger kostnader.
k-värdet vilket1 betyderär hushållet likaär produktivtatt detnär-
gäller utföra hemarbetet i fråga säljarenatt tjänsten.som av

Fall 1: Inkontstskatteavdrag

första1 exemplet studeras effekten tjänsteköpen får drasatt iav av
hushållets inkomstdeklaration. Resultatet framgår tabell 6.4av

Tabell 6.4 Primära effekter inkomstskatteavdrag vid köp hushållstjänsterav av

Skatteslag A B

köpare
inkomstskatt 72.5 -90.5-på konsumtion 14.5moms egen -l8.1-totalt 87 -l08.6-
säljare
inkomstskatt 30 30
arbetsgivaravgift 31 31.på försäljningmoms 36
totalt 61 97
nettoeffekt -26 1

Anm. I fall A det köparenär skall betalaarbetsgivamvgiften. jämförbarhetcnsFörsom
skull har uppgiften likväl under säljaren.satts

1 dessa fall uppstår primär negativ inkomsteffekt för påen 26staten
respektive 11 bruttolönen.procent När hushållet anlitar utomståendeav
frigörs tid till fritid eller arbete. Antag hushållet betalar hela tjänstenatt
med ökat utbud. Det kommer då hålla sin konsumtion övrigaatt av varor
och tjänster oförändrad. Staten förlorar varken eller inkomst-nu moms
skatt erhåller i stället arbetsgivaravgifterutan 0.31extra 145 45x
respektive 0.31 181 56. Resultatet blir lysande affär förx en
statskassan. Nu detta inteär särdeles realistiskt alternativett men
exemplet visar det primära underskottet kan eliminerasatt bara ut-
budsökningen marknadsarbete från det tjänsteköpande hushållet ökarav
tillräckligt mycket. För i fall skapaA marginell budgetbalansatt för
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i extraDettakronor. motsvarar28.5indrahushålletbehöverstaten
tjänstfköpttimmeminuterarbetstid 8.5 per

skatteamnestiTotalFall 2:

betyderskatteamnesti. DettotalvidsituationenundersökaLåt nuoss
köparenhär att

arbetsgivaravgiften samtilöneskattenochbetalaslipper moms- 181utgifter ärsinaföravdragsrätt nufull somtidigareliksomfår --
127.1836 -

beskattningshän-ilikablirföretagfråntjänsteller köpa nuanställaAtt
blirSkattekalkylenidentiska.alltså nuoch B ärAFallenseende.

förföljande staten.

in-ochlöneskattelimineradslopadeffekterPrimära moms,6.5Tabell av
hushållstjänstervid köpkomstskatteavdrag av

nettoeffektsäljareköpare

-33,530-63,5Inkomstskatt 1313Arbetsgivaravgift
-12,7-12,7moms -33,243-76,2totalt

Omförmomsbortfall staten.ingetskertjänsten ärEftersom ny
finansierastjänstköpttimmeminuter11jobbar extrahushållet per

exakt.skattelindringen

inkomstskatte-betecknarochKalkylen U därtaAY tär ++tc -tc avbruttolön., primäradetU ärarbetsgivaravgift procentrespektive sommomssatssats, bruttolönhushålletsiförändringerforderliga somdenAYochförunderskottet staten hushålletstillinkomstförändringenrelateraGenomunderskott. attdettaeliminerar
arbetsutbudet.ökninghushålletskraveterhåller avtimlön
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Skattearbitraget arbetslöshetsunderstödet minskarökar,

ändras förändras andra transaktioner deNär skattereglerna än som
diskuterats Några dessa minskar nettoilödet betalningar tillhär. av av

dominerar kassaflödesför-andra ökar dem. I detta avseende tvåstaten
ändrande faktorer.

SkattearbitragetSoch skattefusket ökar.-
utgifter för arbetslöshetsunderstöd minskar.Statens-

går knappast i förväg beräkna den ökning i skatteundanglidandeDet att
skattelättnaderna skulle föra med sigde skisserade Här skallsom ovan

ökat arbitrage uppgår tillskatteförlusten för 20antas att staten genom
kronor timme. 14 20 145 tillskottet iDet utgör procentper av
förädlingsvärdet. kvot gånger högre den totalaDenna är äntre svartaca
marknadens omfång i förhållande till BNP. Se bilaga 4.

Om hushållstjänsten indirekt fråndirekt eller rekryteras personer som
finansierade utgiftera-kassan minskar med 56 kronorär statensav per

timme med hänsyn till inkomstskatteeffekten. Det skulle alltså itagen
detta exempel tredje nytillkommen arbetstimme sistaräcka med iatt var
hand utfördes effekternatidigare arbetslösa för de negativaattav av en
högt beräknad ökning i skattellykten skulle reduceras till noll. Ur
mikroperspektiv alltsåförefaller det lindring i be-sett som om en
skattningen vissa privata tjänster i sista hand skulle resultera i ettav
tillskott till statskassan.

6.7 dilemmaEtt ekonomiskpolitiskt

Kombinationen budgetunderskotthög arbetslöshet och har skapatstortav
ekonomiskpolitiskt dilemma. Med vilka åtgärder skall sysselsättningenett

höjas offentliga i decennier varit den expansivaden sektornnär mestsom
delen i svensk ekonomi plötsligt måste och stimulansväg närmotsatt

den privata sektorn via statsbudgeten uteslutet med hänsyn tillärav
utgångsläget uppgift förslagMin komma med inom i första handär att

SSkattearbitrage möjligtvis eufemianstruken benämning det skatteundangli-är en - -dande då företag enskilda omdefinierar sinasker och verksamheter så deattsom
kommer i skatteklass.gynnaden
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sysselsättningsökning inomkraftigsådantillledervilkaskatteomrâdet
dettanivå.acceptabel Artillfallerarbetslöshetentjänstesektorprivat att

två slutsatser:huvudsaktill iframlettharAnalysenmöjligt

sådanatjänstesektorn ärförutvecklingsproblemenallmännaDe- härvidlaghelhet;siniekonominsvenskadentillkoppladeärsom
ochiproduktion enuppdelning en varu-statistikens m mär av

hjälp.analystisktillintetjänstesektor stor
harskatteuttagettotaladetnivånochskattereglemasvenskaDe- fördelninghushållensgällerdet avproblem närspecifiktskapat ett

förutsättningarSammamarknadsarbete.ochhemarbetetidsin
tillförhållandekonkurrensodugliga iföretagvitagjortocksåhar

tjänsteutbud.svart

tjänstesek-privatadeninomsysselsättningsutvecklingenframtidaDen
allmännapå dedelskonkurrenskraftindustrisfärenspådelsberortorn

Därtill kommeromvandlingsförmâga.ellertillväxtkraftförvillkoren
årUndertjänsteproduktion.offentlig senareprivatiseringenitakten av

flytandeVia denförutsättningar.i dessaskettförändringarbetydandehar
Genomförstärkts.kraftigtomvärldenkostnadslägethar motväxelkursen

förverkligats. Detprivatiseringarochavregleringarbeslut harpolitiska
harkapitalbeskattningeniändringartillkommandeochskattesystemetnya

funktionmarknadsekonominsförbättringväsentligavarit mot avsteg en
medkommamigföranledning attattingenfinnsSverige. Deti

ekonomiskaallmännaSverigeslösningartillförslagpreciserade
Lindbeckkommissionens rapportiredanfinnsVägvisarebraproblem. En

viktigasteDenregeringsdeklaration.års1991också iövrigtföroch
förökatskapa utrymmeriksdag ärochregering attföruppgiften

detsammavilketarbetsmarknaden, ärinklusivemarknaderfungerande
Detochfördelningen resurser.priseroskymda varorlåta styra avattsom

socialaför densläpperpolitikerna ansvaretansvarigadeintebetyder att
påpeka.onödigtbordevilket attvälfärden, vara

skattereformeniproblemTre

ihuvudprincipemauppskattningmingång hararbetetsUnder av
ekonomiskatillbaraintehänsynNärförstärkts. tasskattereformen

lättbegriplighet,vadfunktionskattereglerstilleffektivitetsmål avserutan
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överskådlighet och administrativa kostnader likformighet, lågaär
skattesatser och breda baser i praktiken svårslaget Denett system.

bör enligt min mening följaktligen behållas. Som visats iansatsen
kapitel 5 och illustrerats tidigare i detta kapitel har docksystemetsom
vissa svagheter.

För det första blir grundtanken låga skattekilar aldrig förverkligadom
Ävenden totala skattekvoten hög. arbets-är och kapitalinkomst-om om

skatterna noll det totala skattetrycket mycket högt skulle i sistavore men
hand arbets- och kapitalmarknadema fungera otillfredsställande. Därför
måste de offentliga utgifterna och skatterna sänkas väsentligt från
nuvarande nivå. BLI-genomsnittet på 48 i s.k. utgiftsandel ärprocentca

alldeles för oambitiöst riktmärke för någorlunda väl fungerandeett en
ekonomi. Av uppgifterna i kapitel 2 döma tioär procentenheteratt en
ytterligare lägre nivå förenlig med högt ställda krav välfárdsstaten.

För det andra måste skattesystemet leva till målet bredbasighetupp om
för na tillfredsställande effektivitet. Finns luckor i basemaatt stora
uppstår risker för snedvridning prisrelationer och konkurrensför-av
hållanden. Ett sådant exempel gäller tillämpningen momsreglema. lav
Sverige liksom i andra länder finansiella tjänster och försäkringstjän-är

inte belagda med mervärdesskatt. EG:s sjätte mervärdesskattdirektivster
undantar också dessa fråntjänster sådan skatt. Detta undantag betyder
sannolikt mycket litet det gäller relationerna mellannär den finansiella
och den varuproducerande sektorn. Det kan emellertid ha betydelsestor
för de tjänsteföretag skilda slag konkurrerar med internaav som
avdelningar inom finansiellade koncemema. Momsreglema har också
lagt hinder i för väl genomtänkta decentraliseringarvägen medett
bolagiseringar inom dessa koncerner. företagsledningamaNär funnit att
koncembolagen debiterar varandra koncernen i sista hand intemoms som
kan föra vidare får intressanta omorganisationsförslag vila. Det svårtär

vilkasäga samhällsekonomiska effekter sådana bromsaratt ut-
vecklingen får. Ser vi till industrin det lätt konstateraär att att ut-
brytningen delar inom koncerner dels lett till rationella former förav
effektiv fördelning dels skapat företag med egenav resurser, nya
dynamik.

Förhållandena borde inte annorlunda inom den finansiella sektorn.vara
Därför finns det skäl momsreglema.över Det finns inga prin-att se
cipiella problem i momsbelägga bankerna och försäkringsbolagen.att
Beräknat på 1988 års resultaträkningar skulle det inbringa 4.2staten ca
miljarder kronor år; med tanke på de negativa effekter sådanper en
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optimistiskmycketsäkerligendetsigmed årskulle förabeskattning en
frågandiskuteradeKlS,skatter,indirektaKommittén för omkalkyl.
framläggaintevaldeföretagfinansiella attmomsbelåggning menav

interiktigt beslutförefaller1989:35. DetSOU ettförslagnågot vara
in-företagenssvenskadeskadaskulledettankemedminst att

momsbefrielsepartiellskullekonkurrenskraft. Däremotternationella en
behövafinansiella koncernernatill detjänstersäljerföretagdeför som

det sjättebrytadockskulleåtgärd motsådanEnutredas.särskilt
och dessutomstelbentförefalleravseendendelivilketmomsdirektivet, en

motiverat.svagt
undereffektiva änintevaruskatter annatlikfornzigatredjedet ärFör

leda tilldetta intebehöver storaomständigheter. Sammantagetspeciella
kanDetskatter.likformigatillämparlandieffektivitetsbrister ett som

Sverigeskattereglerna. Iimodifieringarvissaföranledavisatsdock som
gällerDetlikformigheten.isvårbegripligt undantag momsenfinns ett

Detgenerelladenunderprocentenheter momssatsen.3livsmedel ärsom
Att1994.kronormiljarderå 4inkomstbortfall 3staten ettger

optimaleffektivitetssynvinkelgår tvärenundantaget mot en ur
dåmindre rollsammanhangetispelarhuvudprincipenfrånavvikelse

ratificeradfrånmöjligtvisochinkomstfördelningengälltmålet ovanen
hävda dettasvårtemellertid attDet är attinkomsterna.användning av

levnadstandardenutjämningåstadkommametodbraskulle avattvara en
ekonomin.i

fyra förslagföranlederskattesystemetdetpunkterDessa tre nyaom
skattepolitiken:rörande

tillrelaterat40undertilltotalt skatteuttagmålet procentSänk om-
BNP

tjånsteleverantörerförmomsbefrielsepartiellSnabbutred frågan om-
sektornfinansiellatill den

ochmomsdirektivet närsjättedetmodifieringarförVerka omav-
i EUmedlemSverige blir

momssatsengenerellamed denlivsmedel likapåSätt momsen-
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vid köpSkatteregler6.8 Förslag till avnya
hushållstjänster

Målen

hushâllssektorn härekonomisk politiska åtgärder inomförslag tillDe som
förbättringar förmålet åstadkommaskall drivs det allmännalämnas attav

försämra för andra. Detnågra skaramå det stor utan attvara en --
får detendastbetyder inte förändring i skattesystemet görasatt omen

åstadkomma Detsnedvridningareliminerar eller mildrar ärutan att nya.
nettoeffekten förändringarnaskallframgått omöjligt. Däremot avsom

ekonomiskt. allmännasyftet begränsat Dethöjd effektivitet ärvara en om
delmål.målet vill jag Dessakonkretisera äratt ange sexgenom

tjänstesektomproduktionseffektiviteten inomökning genomav
modifierade Skatteregler,

för den marknaden,2. krympning svartautrymmetav
marknadsarbete,för hushållen i valet mellan3. ökade frihetsgrader

gäller möjligheterna väljahemarbete fritid vadoch attsamt
lösningar skötesel hemmetför barnomsorg, etc,av

företag ochförbättrade för framväxt4. förutsättningar av nya
verksamhetsformer inom tjänstesektom,

lågutbildade5. minskning arbetslösheten bland samtav
bland välutbildade.breddning arbetsutbudetav

låterGenerella inte alltid vad deoch selektiva metoder är

vilka finns två allmänna klasserMed medel skall dessa mål näs Det av
någotmetoder, och selektiva. beröra egenskaper-generella Det är värt att
fint medan selektivt hari dessa då generellt ofta klassasansatserna som
förra åtgärderstank ineffektivitet och orättfärdighet. Deen avser somav

riktar höjning riktarsig till alla aktörer i ekonomin. En inkomstskattenav
sig ekonomin.till alla inkomsttagare. En räntesänkning gäller hela De
selektiva 1970-taletsmetoderna riktar sig till aktörer, ten grupp av ex
direkta industribranscher. Generella åtgärderstöd till olika företag eller

meningen de påverkar alladock sällan eller aldrig neutrala i denär att
lika räntehöjning drabbar åtminstone ioch förändrar strukturer. Eninte

arbetsintensiva.första kapitalintensiva verksamheter Enskede änett mer
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priskänsligaeffekterstörrevaruskattlikformigsänkning gerenav
klumpsumme-Intepriselasticitet.lågmed enensprodukter än varor

inkornstelasticitetendåundantagsfalltrivialai detneutral änskatt är annat
konsumtionen äroffentligadenochområden är nyttanalla ett av

fördelad.jämnt
oftaåtgärderselektivaharneutralitetbrist påmetodergenerellaLider

selektivafall dåocksåförekommerDetekonomin.helaverkningar över
tänkt. Ettdetdärintefastänverkningar varselektivafårmetoder

stärkaavsedda198182 attdevalveringarnaexempel varsombelysande är
blevResultatetskyddade.dentillförhållandeisektornkonkurrerandeden

behandlarutredningm0tsatta.° dennaproblemDetslutändan det somi
måluttalatkonstruktörernamedskattesystemiuppkomstsin avhar ett

skäletdetblnås attkunnatintedockmål har aavneutralt. Dettaatt vara
priskänslighetenivariationersmåförutsätterbeskattningenilikformighet

framgåtttillkommerDessutomaktiviteter.mellan somochmellan varor
mervärdesbeskatt-frånundantagnasektorer ärvissaproblemen attav

ningen.

önskvärda egenskaper

medtillkan rättaseffekternanegativaselektivadeFrågan är om
neutralochskatteuttaggällandeförinomåtgärdergenerella ramen

selektivakanDäremotnekande.Mitt ärbudgetbalans.marginell svar
lättöverskåd-kanDeegenskaper.önskvärda tvissa varaexåtgärder ges

Önskvärt deockså ärär attsynpunkt.administrativfrånbilligaochliga
önskemålet ärsistaskatteflykt. Detökadtilllederintedeochrättvisa att
skattemyndig-uppgift förhandi sistabliruppfylla. Detheltsvårt enatt

förenklasuppgiftDeraskontrollsystem.fungerandekonstrueraheterna att
Därmed parternasjälvkontrollerande. attavsesskattereglerna görsom

ellerregistreringkorrekt att en avömsesidighartransaktion nyttai aven
harfallet. Momsenblirdettatillskälstarka attmyckethar attdem se

köper ettgrossistEnegenskapen. avvarordenhadelvis somansetts
kandensåregistreradblir attangelägenindustriföretag attär momsenom

principendockharHittillsförsäljning.vid omerhållendras mot momsav

ekonominssvenskadeneffekter°Denna Devalveringarnasibeskrivstavelmiss
snedtändning,ellerrivstart1982Devalveringenil-lenrekson,Magnusstruktur -av

1992.SNSed.Jonung
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självkontroll i praktiken varit mycket otillförlitlig Avslutnings-ansats.en
vis specifika förslag till skattelättnader vid köp vissa hushållstjän-ges av

varvid deras totala effekter statsbudgetenster, diskuteras med
utgångspunkt i skilda kalkyler.

Huvudförslag

Alla hushåll föreslås under vissa förutsättningar skattelättnader vid köp
vissa hushållstjänster via anställning eller uttnyttjande specialiseradeav av

företags tjänster. Som företag räknas här också enskild näringsidkare.

Skattelättnaderna följande.är

Tjänsterna inklusive de köps företag momsbefriadeärsom av-
Hushâllet får dra kostnaderna för köpen eller anställningenav upp-
till 40 000 kronor ärper

De tjänster omfattas skattelindringen ärsom av

städning-
fönsterputsning-
tvättstrykning-
trädgårdsarbete-
inköp-
barnpassning-
arbetskostnaden i reparation och underhåll bostadav-

Skattelindringen gäller vid anställning hushålls- eller familjemed-av
lem.

Vuxna hushâllsmedlemmar förutsätts arbeta minst halvtid för att
hushållet skall komma i åtnjutande skattelättnademaav

Kommentar:
Förslaget enligt tidigaregör redovisade kalkyler vit produktion konkur-
renskraftig Jämfört med hemproduktion kostnadsmässigtmot ärsvart.
köp tjänster fördelaktigt för de flesta hushåll. Det förutsätter dockav att
hushållet har möjligheter antingen avstå från alternativ användningatt av
sina inkomster eller öka dessa via höjt arbetsutbud. Begränsningen vad
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tilleftersom möjlighetenanställningvidmeningslöstjänster äravser
vidavdragFörslaget innebärexisterar.kontroll knappast atteffektiv

blandtorde öka intressetbestående, vilketunderhåll blirreparation och
aktualiserashushållsmarknaden. Härförlösningarfinna braföretagen att

bostäder.reavinstbeskattningenmedsamordningen

uppenbara:Två problem är

kringgåskunnakommertjänstertill vissabegränsningen att-
momsdirektiv.EGs sjättemomsbefrielsen strider mot-

praktiken avdragsgränsenireducerasarbitragetillMöjligheterna av
mark-enligtdessa kommeranvändningrationellEn40 000 kronor. av

specificerats Moms-områdendenadsundersökningen att somavse
harmomsdirektiv. JagsjätteEGsomöjlig enligtprincipibefrielsen är

då den delshuvudaltemativ årdennavelat ha kvardock ändå som
strider denågotpådels inte sättlättbegripligoch motlätthanterlig

det sjättekonstruktörernaföresvävathandelsprinciper moms-avsom
fall förklartbordeföreslårjagundantagdirektivet. ettDet envara

förmedla.villinnehålldetsubsidiaritetsprincip har namnetsom
momsbefrielsenalternativkrångligare än attadministrativtEtt vore

procentenheter7. minskasDärmedmed 18arbetsgivaravgiftenreducera
jämförttjänsterochhemarbetekonkurrenskraftproduktionsvit svartamot

huvudalternativet.med

barnfamiljerlättnader förVidgade

familje-medellereller13 årmed barnhushåll ärFör annanyngresom
tillsjälv höjs avdragsgränsensigklararbevisligen intemedlem som

förmånen iåtnjutande denikommakronor. För extra70 000 att av
bådatvåhushåll medimåstegällande reglerförhållande till ett vuxna

minstockså arbetaförälder måsteEnsamståendeminst halvtid.arbeta
halvtid.

7 vilken för 1994särskilda löneskatten ärlika med denungefärDet är nämntssom
arbetsgivaravgiften basuppgårdenentydig.inte Meddock17.89 Den är somprocent.

till 18.70 procent.
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Kommentar:
barnfamiljer två skäl. Delsavdragsmöjligheterna för harDe görsextra av

hjälp, dels finns i denna kategori det klartde det behovetstörsta av
hushåll. Enligt påbyggnadpotentiella arbetsutbudetstörsta en avper

marknadsundersökningen i bilaga 2 kan arbetsutbudet öka med 20 000ca
utförda kvinnori högkvalitativa årsarbeten huvudsakligengenomsnitt av-

hushållstjänster. sammanlagda förädling skullemed hjälp Derasav-
liknandehalv BNP. Det beräknadedrygt sättmotsvara procenten av

utbudstillskottet i Danmark enligt det danska näringsdepartementetär ca
avdragsmöjligheten också familjer10 000 årsarbeten. medDen extra ger

i händelsesmå barn alternativ till den offentliga barnomsorgen den deett
offentliga barnomsorgen de sig behövainte får den tillgång till den anser

eller nöjda med kvaliteten i denna.eller skäl inte Denärett annatav
från allmän förbättringekonomiska effekten torde dock kommastörsta en

i utnyttjandet komparativa fördelar. Genom utbytaprincipen attav om
hemarbetstid övertid marknaden eller studier förbättrarmotmot
framförallt kvinnorna sin yrkesposition och sitt bidrag till den totala
produktionen.

Radikalt villkor för tjänsteköparenya

De föreslagna vad framgåttskattereglerna förändrar redanav som
förutsättningarna vita ochradikalt för valet mellan tjänstersvarta
respektive för och utnyttjande tjänster.valet mellan hemarbete externaav

kan belysas pâläggskilar. påläggskil skallDet med hjälp En härav
definieras hushåll måstekvoten mellan den bruttoinkomst ettextrasom
tjäna för betala för köpt tjänst och bruttolönen i denna kostnad.att en
Här kostnaden för timme och för vit bruttolönantas svarten en per
timme 100 kronor. På den vita lönen läggs arbetsgivaravgiftvara en
45 kronor skatt. Pâläggskilen för arbetskraft18 är ärsvartvarav ren en
2.00 och 1.43 marginalskatten 50 respektive Effekten30när är procent.

vita tjänster framgår tabell 6.6.av
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Påläggskilen6.6Tabell

skatteändringEfterskatteändringFöre
alternativhuvudförslag

FAFAFA

1.591.271.451.452.59% 2.0730
1.591.271.451.453.6250% 2.90

företagstjänster.F köpanställning ochbetecknarAAnm.: av

också pâläggen.därmedochförslagetkraftigt medfallerSkattekilarna
hushåll medförmedkonkurrenskraftigarbetskraft klart utomsvartVit är

dock iråderhuvudförslagetEnligt settmarginalskatt. stor30 procents
alternativetdet vitaFörvitt ochmellanvaletneutralitet i attsvart.

hushållsgruppsistnämndaattraktivt förskulle bliklartkostnadsmässigt
elimineras.behövalöneskattenochbådeskulle momsen

budgeteffekterSysselsättnings- och

relativthushällstjänster ävenärmarknaden för stor,potentiellaDen om
användaskanredovisats knappasttidsanvändningsstudierdata frånde som

Enligtsammanhang.i dettabehövsmarknadsstudierdenför typ somav
liggerräkningutredningensförgjortsmarknadundersökningden som

Den60 000000intervallet 20isysselsättningspotentialen personer.-
eftersomlägre,densannolikmening änminenligtärgränsenövre mer

fråga blivit alltmerianlita tjänsternaattitydernatycksdet mot attsom om
februari ochunderipågåttdebattefter denpositiva marspressensom

detsysselsättningseffekten äromedelbaradock inte den1994. Det är som
förändringföljaskullei deninslagetintressanta av enmest process som

pålösningartill deknytasborde intressetställetskattereglerna. Ii nya
företagsformer kanoch deuppståkangamla problem somnyasom

prognosmakarnas ochutanförliggerförändringarSådanabildas.
hushållens tidsan-gällereffektviktigEnkontroll.planerarnas annan

och marknads-hemarbetekombinationeffektivareGårvändning. aven
dettaarbetsutbud kommertill ökathuvudsakligeni dagtjänster än

denbudgeteffekterproduktions- och änfå andragivetvis vunnaomatt
döma tydermarknadsstudienfritidssysslor. Avanvänds tilltiden att
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mycket det totala arbetsutbudet och yrkesförkovran kommeratt att
stimuleras de föreslagna regeländringama.av

Vilken blir i sista hand effekten på offentligaden statsbudgeten
Mikrokalkylema vid handen riskerna för negativ maginellattgav
budgetbalans liten. dessa kalkyler1 inte hänsyn till sekundäraär togs
effekter på ekonomin. Dessa borde rimligtvis positiva eftersomvara
arbetsfördelningen rimligtvis blir effektiv i utgångsläget. Ettänmer
viktigt förhållande för de tidiga budgeteffekterna källorna för denär
tillkommande arbetskraften. kan härröra frånDen marknadsverk-annan
samhet, från den frånsektorn ocheller dem uppbär arbets-svarta som
löshetsunderstöd. Finansdepartementet har gjort kalkyl primäraen om
effekter med ledning följande antaganden:av

Hälften arbetstillskottet till hushâllstjänstesektorn kommer frånav-
dem har lever a-kassan.som
Den andra hälften kommer från sysselsättning i marknaden.annnan-
Den vakans då uppstår till hälften med sådanersätts ärsom som-
arbetslösa, återstoden blir bortrationaliserade.
Skattelättnadema följer den alternativa principen enligt ovan.-

Tabell 6.7 Effekt på påstatsbudgeten 1000 nyanställda marknaden förav
hushållstjänster, miljoner kronor

Nyan- Från Från Till Från Totalt
ställda arbets- låglöne- lålöne- arbets-

jobblöshet jobb löshet

Anställdas
inkomstskatt 47,5 -13.7 -l6,9 8,5 -6,5 18,9
Socialavgifter 21,2 0 -l8,8 9,4 0 11,8
a-kassa 0 63,5 0 0 24 87,5
indirekta skatter 0 3,0 3,7 0 7,81,1
Moms 45 0 0 0 0 45
Summa 113,8 52,8 -32,l 17,9 18,6 171

Bortfall inkomstskatt 112,5av
Netto momsbelagdverksamhet 58,5
Netto momsbelagdverksamhet 36,5
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EGsförinomliggerdetleder ramentabell 6.7 somEnligt program
budgetunderskott.ökning statenstillintemornsdirektiv avsjätte en

inkomstför-kraftigpekar motkalkylema ensnarareResultatet av
momsinkom-bortfall idettilltagitsintedock hänsynharNustärkning.

minskningmedtjänsteköpen annanbetalar avhushållenskerster omsom
kalkylerade över-Är detreducerasfalletdetkonsumtion.momsbelagd

13.5tillårkronormiljoner45mednysysselsatta per1000skottet per
bamtillsyn,momspliktiga,Är tfrågaitjänsterna exkronor.miljoner

miljonlinräknat,mornsbortfalletbudgeteffekten,primärablir den -
frånutbudsökningmedräckerDetnyanställda.1000 enochårkronor per

kompenseraförnyanställlda att1000årsarbeten4medhushållen per
momsbelagdaisysselsättningsökningeninkomstbortfall. Antag attdetta

förkassatillskotttilllederDet ettårsarbeten.000blir 20hushâllstjänster
momsintäk-bortfalltillhänsynkronor tas avmiljonerpå 270 omstaten

000arbetsutbud på 10ökatmöjliggör ett00020dessaOm personerter.
skatteinkornster.imiljarder3.52.5ytterligarefårhushållenfrån staten -

förslagetmöjliggörseventuellt avslagskildaSkattearbitrage somav
denkunskapMed deni kanten.överskott omdettakommer att nagga
helaosannoliktdock attdet4bilaga ärimarknaden gessvarta som

dispositioner.sådanagrundpåöverskottet äts avupp

förslagAndra

tillriktadeåtgärderÖversiktkortkapitel 3till avbilaganl engavs
lagstiftamaDanmark harlländer.olikaitjänsterköphushållssektom av

harutredning. Däri dennabeträttsdenänväggåvalt somatt annanen
sådockärdanska systemetDetbidragsvägen.stimuleratstjänstesektom

erfaren-Någramedvetande.hushållensigåttintedet ännu uppattnytt
uteslutitjagvarförmotiveratjagharTidigareföljaktligen inte.finnsheter

ekvivalentärförutsättningarstarkavissaunderdenmetod,denna atttrots
har SNSSverigei fråga. ltjänsternapåsänkningarmed t momsexav

Det är000 kronor.till 60grundavdraget enhöjningföreslagit aven
och ärnågon sektortillspecielltsigvänderintemetodgenerell som

adrnini-förhållandevis enkel frånocksåMetodentilltalande. ärdärför
marginalef-skarpamycketskapardenProblemet ärsynvinkel. attstrativ

kalkylerFinansdepartementetsEnligtinkomstintervall.känsligavidfekter
nettobetal-nedoch drarprocentenhetermed 3arbetsskattekilendenhöjer

Anne-Marieår.miljarder kronor30medstatskassan pertillningarna ca
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Pålsson begränsningar ochdebattbok föreslagit avdragsrätthar i utanen
sociala förmåner medhushållsmedlem dela sinamöjligheter för att

har liksom dettahushållet företagHon vill rätt attett somannan. se som
förvärvarande. bryterkostnader för inkomsters Ansatsenavdrag förgöra

skattelagstiftning enligt vilken företagi svenskdock grundidénmot
Enligt min meningproducerar och hushåll konsumerar. är resonemanget

argumentationsteknik användsockså onödigt och alltför likt den som av
räcker med konstatera vissaföreträdare partsintressen. Det att attav .

effekter för föreslåför oönskade samhällskonomiskaskatter med sig att
tål givetvisförändringar Begränsningar i avdragsrättendessa. attav

hushåll räcker enligttill seriösadiskuteras. Det utrymme som ges
fylla potentiella köpmarknadsundersökningen väl till derasatt av

incitament till rationaliseringhushâllstjänster. skapar ocksåDet ett extra
medlen. stimulerar däremot till fusk.En gränslös avdragsrättav

:ägare-Marie Erik Finns marknad för hemarbete SNS,Pålssonoch Norrman, det en
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KommittédirektivBilaga 1

förutsättningarna expansion privatUtredning för avom
tjänsteproduktion

Dir 1993: 100

Beslut vid regeringssammanträde 1993-08-26

Statsrådet anför.Bo Lundgren

Mitt förslag

med uppgiftJag föreslår särskild utredare tillkallas analyseraattatt en
möjligheterna förändringar i skattesystemet stimuleraatt genom pro-
duktionen lämna förslag till sådana ändringarprivata tjänster och attav
i beskattningen.

Bakgrund

Under år roll för ekonomins funktionssätthar skattesystemetssenare
alltmer diskuterats. tanke bakom års skattereformEn bärande 1990 var

reduktion olika Skattesatser minska de snedvridningar ochatt genom av
välfárdsförluster förorsakas höga skattekilar. Särskildsom av upp-
märksamhet har den skattekil beskrivs den totalaägnats som av
marginaleffekten på arbetsinsats. Utvecklingen denextraen av genom-
snittliga marginaleffekten i den svenska ekonomin förtotala perioden
1988-1993 framgår nedan.

1988 1989 1990 1991 1992 1993
73,0 73,3 71,5 63,4 60,9 59,2
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deinverkankombineradedenbeskrivermarginaleffekten avtotalaDen
framkallasavgifterochtransfereringarskatter,olika somiförändringar

Marginaleffektenskatter.allaföre angerinkomstenökningviss avav en
förändringar-olikadeabsorberasinkomstökningdennadelden avsomav

inkomstskattenimarginalskattengenomsnittligadenFörutom avna.
effektersocialavgiftema,skattedelenmarginaleffekten ävenbestäms avav

deavgifterochtransfereringar samtinkomstberoende avförändradeav
punktskatterdeochmervärdeskattden somformiindirekta skatterna av

dentillbidragkomponentersolikaDessaindividen.enskildedenbelastar
margina-de för1993årFörintresse.marginaleffekten är angestotala av
inbördesgrundpåmarginalskatternarelevanta avleffekten som-

tablå.nedanståendei59,2tillinteavdragseffekter summerar -

14,3arbetsgivaravgifterSkattedel
39,1inkomstskattMarginalskatt

2,2bidragMarginaleffekt
18,9ochskatterindirekta

subventioner

totaladenreduktionfortsattvisarSammanställningen avatt en
alternativaradåstadkommaskanskattekilenmarginaleffekten engenom

reduktion ärsådanEnskattesystemet.delarolikainomåtgärder av
inverkannegativamarginaleffektenshögatill denmed hänsynönskvärd

Tilltill.upphovdensnedvridningarövrigaoch dearbetsutbud gerpâ
svenskadenisektorförekomstenhör svartsnedvridningardessa enav

ekonomin.
för privatvillkorenskattekilarhögainverkantid harPå avsenare
framförtsharförslagOlikauppmärksammats.särskilttjänsteproduktion

inkomstskattensåvälberörförslag somdebatten,allmännai den som
mervärdeskatten.ochsocialavgiftema

fokuseringkanutgångspunkterekonomisk-teoretiskaFrån en
åtminstonetjänsteproduktionenprivatadenpâinverkanskattekilamas
kan sägasbeskattning. Dennaoptimalteorintilldelvis relateras om

ochsnedvridningarförbetyderstorlekvissskattekilvadhandla avenom
ekonomin. Ensektorerolikaivälfärdsförlusterföljande avdärav

börtjänsterocholikapåskatteuttagetrekommendation är varoratt
och tjänsterpriselasticitet, dvs.efterfrågansmedvariera varoromvänt

prisokänsligaskatt änlägreskall hahögpriskänsligheten är merdär en
vidpriskänsligheten ärhögreFörklaringen är entjänster.och attvaror
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Överskotts-beskattningen.verkarsnedvridandegiven skattekil, mer
denför konsumenternavälfärd utöverprivatförlustenbördan dvs. av-

skattebetalningarökade är störreföljerreduktion meravsom -
efterfråganpriselastisk är.

optimal beskattningprincipernahar intelagstiftninghittillsvarandeI om
till detta.finns flera skälutsträckning. Detvarit styrande i någon större

skattadeformunderlaget, iempiriskadetvaritskäl harEtt att av
skatter har bedömtsolikadifferentieringförpriselasticiteter, varaaven

otillräckligt.
enhetlig skattesatsadministrativ Envaritskäl harEtt natur. gerannat av
mervärdeskatt SOUreforrneradutredningenförenklingsvinster. För om

bevekelsegrund.centraldetta1989:35 envar
1990gjorts sedanmervärdeskattendifferentieringfaktiskaDen somav

livsmedel,skattlägreförstaiårs skattereform, stegett genom en
i andrarestaurangtjänster,ochhotell-och ett stegpersontransporter

tjänster kanturistanknutnaskatten påsänkningytterligare avgenom en
optimalprincipernatillämpningi vissa avseenden sägas omavenvara

effekterna denturistornrådet, därgäller dettabeskattning. Särskilt
dock inteBildenuppmärksammats.turismen ärgeografiskt lättrörliga

livsmedel fårexempelvisefterfråganentydig att anses varagenom
denillustrerarsplittrade bildenförhållandevis prisoelastisk. Den

ofta aktualise-effektivitetshänsynfördelnings- ochavvägning mellan som
medskattebelastningendifferentierainför valetställsnär attras man

beskattning.optimalutgångspunkt i principerna om
årsmervärdeskatteomrâdet före 1990gällde påVissa de regler somav

områdenönskemål beskattauttryck förskattereforrn kan sägas attettvara
tidigaregäller deskattesats. Detmed lägremed hög priskänslighet en

förinkl. skattefrihetenbyggnadsverksamhetreduceringsreglema för
och restaurangtjänster. Detför hotell-bostadsanknutna tjänster och

alternativt, åtminstone i visshandlar verksamheterhär ut-somom
egenregialternativ förFörekomstenegenregi.sträckning, kan utföras i av

priskänslighet och ökar därmedhöghushåll företag resulterar ioch en
skattekilen.för given storlekvälfärdsförlusterna en

privat tjänsteproduk-skattebelastning pålägreFrågan eventuellom en
sysselsättningsperspektiv ochockså itionkonsumtion skall motettses

förarbetsmarknaden, särskiltsituationenbakgrund den allvarligaav
tidsperspektivet centralfrågadennaungdomar. Vid analys är avaven

betydelse.
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mellansambanddirektingetfinnsekonominjämvikt ilångsiktigVid
löneflexibi-tillräckligVidhöjd.och skatteuttagetsstorlekarbetslöshetens

sysselsätt-fullsådelarbetsmarknader attolikalönernalitet anpassas
olikapånivåskatteuttagetstidsperspektiv ärlångsiktigtIråder.ning ett

sysselsättning. Däremotfullfråganförbetydelsemindreområden omav
fördvs.sysselsättningsnivånförbetydelsefullnivåskatteuttagetsär

skatteuttaghögtsnedvriderVidare ettmarknadsarbete.volymen
fullråderdetdetså attval trotsandraochkonsumtionsval att -

välfärdsförlusterochproduktions-betydandefinnaskansysselsättning --
överskottsbördor.formi av

svenskaDenannorlunda.situationensigojämviktsperspektiv terl ett
deninnebärbl.a. attstrukturomvandlinggenomgår somekonomin en
delmindreallttrendmässigtsysselsättervaruproduktionenindustriella en
denisketthararbetskraftabsorption somarbetskraften. Den avav

underhardecenniernade senareundertjänstesektorn senasteoffentliga
tjänstesektorprivatexpansioneninteharSamtidigt avtid bromsats upp.

offentligochindustriisysselsättninginedgångenkompenserakunnat
obalanserochförändringarstrukturellaförstärks dessadagslägetsektor. I

denOberoendekonsumtionsefterfrâgan. avprivatinedgångenav
kon-ochstruktur-betydelsenrelativaden avgörbedömning avman

arbets-nuvarandekonstateraskan attlägenuvarandeijunkturfaktorer
tröghetervissamedkombinationifaktorerdessaresultatlöshet är ett av

lönebildningen.i
påjämviktprincip kunnai garanteraskullelöneflexibilitetökadEn

dettidsperspektiv ärmedelfristigtiSettdelarbetsmarknader. ettolika
påjämvikti lönernaförändringar attsådanaförutsedock svårt att

uppnås.skullearbetsmarknaden
skattepolitis-huruvidafråganperspektivmedelfristigai dettaDet somär

aktualise-jämviktlångsiktiganpassningenunderlätta motkanåtgärderka
fall baserasfallsåiskulleÅtgärder tjänsterprivatajustriktade motras.
frånvaroidessajust ävenbedömningar avsäkra attnågorlunda av

pådifferentieringEnframtidssektorema.tillhörakommeråtgärder att
långsiktigtillanpassningenbefrämjakunnadärmedskullesiktmedellång

marknadskonforrn.därmedjämvikt och vara
högkvalificeradespecialiserade,frånalltomfattartjänsterPrivata

utförasgrad kani högtjänster avsådanatillkonsulttjänster som
önskvärdhetenlångsiktigadenanalys avVidegenregi.hushållen i aven
marknadsproduk-förvillkorenförbättratillsyftarolika åtgärder attsom

heterogenitet.dennauppmärksammaangelägetdet atttjänstertion ärav
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En preliminär slutsats sålunda det i långsiktigt perspektivär äratt ett
förhållandevis omotiverat sysselsättningsskäl med differentieringav en av
skattebelastningen olika och tjänster. Däremot kan sådanvaror en
differentiering fortfarande i långsiktigt tidsperspektivett vara- -
motiverad under förutsättning tillfredsställande instrument finnsatt att

de områden där snedvridningar välfärdsförlusteravgränsa och år som
störst. För utvecklingen i medelfristigt perspektiv särskilt olikaett om-
dclarbetsmarknader kännetecknas otillräcklig löncllexibilitet kanav -
därutöver sysselsättningsskäl tala för differentiering.en

Utredningsuppdraget

Som första uppgift bör utredaren belysa den totala skattekilens effekteren
den privata tjänstesektoms utveckling och värdera betydelsen de iav

skattekilen ingående komponenterna.
Offentligñnansiella skäl försvårar i det korta tidspcrspektivet kraftigen

generell reduktion den totala skattekilen. Utredaren bör därförav som en
andra uppgift analysera önskvärdheten differentiering den totalaav en av
skattebelastningen för olika och tjänster. I denna uppgift ingår attvaror
sä långt möjligt empiriskt kartlägga priskänsligheten för olika ochvaror
tjänster.

Som tredje uppgift bör utredaren analysera önskvärdheten ochen av
möjligheten till differentiering de i den totala skattekilen ingåendeen av
skatteslagen, inkomstskatten, socialavgifterna och mervärdeskatten.
Möjligheterna och önskvärdheten differentiera skattebelastningenattav
för viss tjänsteproduktion utförd ungdomar bör belysas. uppgiftenIav
ingår sammanvägning de ekonomiska och administrativa skälen av som
talar för och åtgärder respektive skatteomrâde.emot

Grundat på redovisningen de tidigare uppgifterna bör utredarenav -
analysen underlag för detta lämna förslag dels avseende deom ger -

tjänsteområden bör omfattas eventuella åtgärder, dels vilket ellersom av
vilka slag skatter kan lämpliga förändra. l dennamest attav som vara
uppgift ingår tidsmässig prioriteringgöra angelägen inte minstatt en -

bakgrund det ansträngda statsñnansiella läget såvälmot mellanav -
tjänsteomrâden mellan de olika skatteslagen. Därutöver börsom
utredaren ställning till huruvida eventuella åtgärder skall begränsasta
tidsmässigt.
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allmänekonomiskaförslagensredovisningskall förutomUtredaren aven
finansielladebedömning sammantagnaeffekter göraäven aven

olikasektorns delar.offentligakonsolideradeför deneffekterna
harerfarenheter omrâdetdeuppmärksammabörUtredaren även som

allt påframförrestriktioner,debeaktasärskiltochinternationelltgjorts
medlemsskapeventuellt svensktföljermervärdeskatteområdet, ettavsom

EG.i
samtligadirektiven tillivad sägsbeaktabörUtredningen som

utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittéer
1988:43.EG-aspekter dir.beaktande1984:5dir.inriktning samt av

förslagsinakonsekvenserna ettockså analyserabörUtredningen urav
jämställdhetsperspektiv.

1994.januariden 31redovisa uppdragetbörUtredaren senast

Hemställan

regeringenjaghemställeranförtjagtill vad atthänvisningMed nu
ärendenföredrauppgifttillharstatsråddet attbemyndigar omsom

skatter
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -

expansionförförutsättningarnautredauppdragmed1976:119 avatt-
ochtjänsteproduktionprivat

hjälpochsekreteraresakkunniga,besluta experter, annanatt om
utredaren.

kostnaderna skallbeslutarregeringenjaghemställer attVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnssjundebelasta m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hans

Finansdepartementet
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1001993:Dir.änsteutredningen
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undersökningsresultatenmånga heltidsjobbHur ger
omanvisning

redovisat irespondentenUtgår totala beloppetfrån det somman
månad ochmiljoner kronorbetalningsbenägenhet 700 perca --

inklusivemånadkrlönekostnad 20.000dividerar meddetta peraven
35.000.antalet heltidsjobbavgiñer bliralla ochskatter ca

räkneoperation. Mångadetta talDet observerasbör åratt en
arbetstillfällenantaletvarför totaladeltiddå och då ärjobbtillfållen år

formönskar någonhushållantaletväsentligt högre. Totala avsom
888.000tillår uppgårtill gånghjälp från dagligen någon per --

hushåll.

undersöknings-enligtmångaHur ärpersoner
hushållochijobb hembenägnaresultaten att ta

iheltidsjobbbereddavisar 600.000Resultaten att taäratt personerca
15fall finnasdet i såheltidsjobb skullehem och hushåll. varjeFör ca

sökanden. :

500.000 deltid.förTill detta kommer personerca
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resultatSammanfattande

angivnaSvarsfrekvenser är -

intervjupersoner3.000med baspromilleielleri procenta.

förhushåll3.700.000med basförekommersådärhushållantali
3.700promillehushåll. 137.000l procentSverigehela -

hushåll .

Fråga

skalldeklarationsinidiskuterats attdet manharkanske vetNiSom
tillbetalar sompersonerersättningdenför mankostnadenfå dra av snöskottning,städning,barnpassning,med themmetitill exhjälper

skatt.sinminskadärigenomochträdgårdsarbetematlagning,

dettaharredanNiellerhjälpsådan omintresseradNiSkulle avvara
svarsalternativ.olikafårNiden treökaviljakanske -

hushållAntalSvarsaltemativ%

2.812.000det ärbraintresseradinte somJagA. är76 - 666.000tillfällenenstakavidhjälpintresseradJagB. är av18
222.000ihjälphaintresserad attmycket avC. Jag är6

regelbundetganskahemmet
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vilja haskulleNidetVadC:OCH ärSVARSALTERNATIV BOM
hushåll888.00024ofta procenthurochmedhjälp

PromilleObservera

hushållAntalSvarsaltcmativ95.

592.000arbetsuppgiñstädningAnger160 som
151.700arbetsuppgiftfönsterputsningAnger som41
25.900arbetsuppgiñmatlagningAnger som7
230.800arbetsuppgiftbarnpassningAnger som64

7.400arbetsuppgifthundpassningAnger som2
39.400arbetsuppgiftsnöskottningAnger som12
3.700arbetsuppgiñsällskapAnger som1
18.500arbetsuppgiñhembiträdeAnger som5
85.100arbetsuppgiftträdgårdsarbete somAnger23
22.200arbetsuppgiñstorhandlaAnger6 som
7.400arbetsuppgiftbiltvättAnger2 som
74.000arbetsuppgiñtvättstrykningAnger som20
3.700arbetsuppgiftchaufförAnger1 som
1.800arbetsuppgiftläxläsningAnger somn 11.100arbetsuppgiftsakerlagaAnger3 som
3.700arbetsuppgiñklädersyIagaAnger som1

tusentaltill närmasteutjamnasbörHundratalssifñan
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medelvärdeföljandeerhållithararbetsuppgiñemafrekventaDe mest
oña.hurför

intresseuttalatdeObsl somavser

SvarsaltemativMedelvärde
frekvengupp

städningförgångermånadNågra
barnpassningförgångermånadNågra
fönsterputsningförgångerårNågra
trädgårdsarbeteförgångerårNågra
WättStrykningförgångermånadNågra

medelvärdeföljandeerhållithararbetsuppgiñemafrekventaDe mest
månad.få kostadetskullevadför per-

intresseuttalatdeObs somavser

SvarsaltemativMedelvärde
Kronor

städningför540 kr
barnpassningförkr660
fönsterputsningför270 kr
trädgårdsarbeteför360 kr
tvättstrykningför600 kr

3.000Obs BashjälpförkönVal av

SvarsaltemativEgaltKvinnaMan

städningför0
barnpassningför4
fönsterputsningför2
trädgårdsarbeteför2
tvättstrykningför1

V
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medelåldern.förålder åldersgruppVal av -

intresseuttalatObs de somavser

Åldersgrupp Svarsaltemativ

I
städningför27-40
barnpassningför27-40
fönsterputsningför27-40
trädgårdsarbeteför27-40
tvättstrykningför27-40
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syfteUndersökningens

fördirektivenenligtundersökningengenomfördadenmed varSyftet
harhushållantaletfastställauppdraget somatt -

olikaunder typerhushållstjänsterutnyttja avberedskapen att
betingelser

skildatjänstersådanautföraformerolika avundervilligheten att
slag

Datainsamling

Sverigeitelefonabonnenthushållvaldaslumpmässigt3.000
frågeformulär sebifogadeenligtattitydersinaintervjuades om

Tjänsteutredningen.fastställtsbilaga, avsom

12november24tidenundertelefonutfördesIntervjuerna -per
hushållet.imed1993december personvuxen

fullständiga3.000följaktligenresultatredovisningen utgörförBasen
beskrivningteknisktdetaljeradförbilagaSeintervjuer.

Resultatredovisning

fortsattavarför densvarsfrekvenser,redovisaingickuppdraget attI
någrainnehållerinteundersökningsresultatenpresentationen av
synpunktertekniskamåni denEndastvärderingar.ellerkommentarer

Svarsfrekvensentillkommentarerförekommermotiveradeansetts

iförekommerfrågornaordningi denResultaten presenteras
frågeformuläret.

totalapåbaseradepromilletalprocenttal eller ärförekommandeAlla
härstammarvissaformulär oavsett3.000intervjuer svarantalet om--

delfrågor.från
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möjlighet då skapasredovisning denrakaSkälet för denna är som -

varandraprocenttalpromilletal medjämföra alladels utanatt
varierande baserhänsyn till

procenttaletpromilletalethushållfram det antaldels räknaatt som
37.000hushåll 1i riket bas 3.700.000 procentmotsvarar -

hushållpromille 3.700hushåll, l

eñersomangivits1001000tördelningamasharI rapporten summor
beräknadealla relationerredovisningsformeni den raka är en

form kanintervjuer 3.000. Dennatotala antaletbasgemensam
prerogativemellertid undersökarensgivetvis attdiskuteras. Det är

undersöknings-enligtadekvatvälja den form mestsom anses
direktiven.

fram,redovisningargivetvis andrakanUr databasen tastyper menav
detta avseendekraven ieñersomdetta ingick inte i uppdraget, var

detdatabasen lagratsSåsomospecificerade oñertunderlaget.i är
specialbearbetningar.redovisaproblemfrittemellertid att
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ochFrågor svar

Fråga

skalldeklarationsinidiskuteratshar detkanske attNiSom vet man
tillbetalarersättningfor denkostnaden personer somfå dra manav

snöskottning,städning,barnpassning,medi hemmettillhjälper t ex
skatt.sinminskadärigenomochträdgårdsarbetematlagning,

dettaredan harNiellerhjälpsådanintresseradNiSkulle omavvara
svarsaltemativ.olikaNi fåröka denviljakanske tre-

SvarsaltemativProcentuell
andel

detbraintresserad ärinteJagA. är76 som-
tillfällenenstakavidhjälpintresseradB. Jag är18 av

hjälp ihaintresseradmycket attC. Jag är6 av
regelbundetganskahemmet
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OM SVAR B ELLER C: Fråga

Vad det Ni skulle vilja ha hjälpär med
Frågal Något mera Något mera Något mera

Promille Svarsaltemativ
andel

160 Städning
41 Fönsterputsning
7 Matlagning

64 Barnpassning
2 Hundpassning
12 Snöskottning
1 Sällskap
5 Hembiträde

23 Trädgårdsarbete
6 Storhandla
2 Biltvätt

20 Tvätt Strykning
1 Chaufför

Läxläsningn
3 Laga saker,
1 SyLaga kläder

16 Annat
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hjälp medvilja haskulle NioftaHur

andelarPromille
E2352;gääåål,22:22svarsalternativ

månaden årmanadvecka
1421 1130776 1Städning
8205l5Fönsterputsning nn
1l23Matlagning nnn

216 l64 151Barnpassning l
lHundpassning nnn --
9211Snöskottning ---
lSällskap n -----

22Hembiträde nn ---
148325Trädgårdsarbete 1 -
113Storhandla nnn -
1lBiltvätt nn ---
l12l 1TvättStrykning 1 n . llChaufför -----

Läxläsning n ----- -
2sakerLaga nnnn--

lkläderSyLaga n - ----
82213Annat n -

Kommentar

på totalaberäknadeangivits i tabellenpromilleandelar ärDe som
promille1innebärrespondenter. Detta3.000databasen t attex

hushåll.3.700motsvarar



sou 1994:43 Bilaga 2 13

Vad får det kosta månadper

Promille andel
Svar alternativ 901- l20l- 1 1801-s 2101-- - l 1800kr2100kr

10 l 3 n

Hembiträde
T
Storhandla
Biltvätt
T
Chaufför

I
saker 5

S saker
Annat

Kommentar

För uppnå enhetlighetatt i redovisningen och möjliggöra adekvata
beräkningar har alla kostnadsuppgiñer omräknats till månadskostnad
även de fönsterputsningt 2 gångerom år.avser ex per
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till.hjälpaskalldenhosåldersfordelning somochKön

andelPromilleandelPromille
lr SpelarÅr 6|41-60år27-40år1916ir18SpelarKvlnmMunsvarsalternativ .53iii

103l24201l99554Städning
245532494Fönsterputsning -
41116 -Matlagning n - 32512122 n4417Barnpassning - 1121Hundpassning n --- 711117 n3Snöskottning n

l11 --Sällskap n --- 3l161 nl -Hembiträde - 18223321927Trädgårdsarbete
51141 n -Storhandla -- 11 n1 nnBiltvätt n - 13322 n137Strykning nTvätt n l1 n -nChaufför ----

nn --Läxläsning -n --- 321 -saker --Laga ---
nnn1kläderSyLaga n --- 10132103 -Annat -

Kommentar

tilladderaralltid summorinte sammatabellernaObservera att
angivitalltid ettinte svar.respondentenpåberoende att
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En del vill ha svenskar, andra tycker invandrare arbetar bättre,att
vad vill Ni ha

Procentuell Svarsaltemativ
andel

5 Svensk
Invandraren

18 Bra vilken som

Skulle Ni kunna tanka Er ha någon heltidsanställdatt hos Er

Procentuell Svarsaltemativ
andel

3 Ja
21 Nej

OM JA: Skulle den kunna bo hos Erpersonen

Procentuell Svarsaltemativ
andel

1 Ja
2 Nej

Man kan tanka sig det uppstår serviceföretagatt sköternya som om
hemarbetet, vad Ni dettaanser om

Procentuell svarsalternativ
andel

16 Bra med serviceföretag
4 Inte bra med serviceföretag
4 Spelar ingen roll
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närvarandeförhjälp i hemmetHar Ni någon

SvarsaltemativProcentuell
andel

Ja4
Nej96

Kommentar

känsla hosfinnsförsiktighet. Detmedskall bedömasdenna frågaSvarenpå en
utnyttjadrelativtnyñkenhetskaraktäroönskadfrågan harintervjuama att en

lämna osäkradärförskallundersökningenfrågalöneform. iDenna anses
fonnulärkonsmilctionen.redan vidpåpekadesvilketsvarsfördelningar,

hemmetihjälpdennaförekommeroch hur oftaMed vad

Promille andel
Någon VidbehovDagligenVarannanSvarsaltemativ gångnasånserpergångersångdas

a:månadnuånadvecka
2l89

4 1

l

lSnösk

Hembiträde n
lT

Storhandla
Biltvätt
T
Chaufför

saker
sakerS

Annat

Kommentar

Osäkra fördelningar.
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Vad kostar det månadper

Promille andel
Svarsaltemativ 301- 901- 1201- 1501- 1801- 2101-

300kr 600kr 1200kr1500kr1800kr2100kr2400kr2400kr
Städning
Fönsterputsning
Matlagning
Barnpassning
Hundpassmng
Snöskottning
Sällskap
Hembiträde
Trädgårdsarbete
Storhandla
Biltvätt
Tvätt Stryknin kg
Chaufför
Läxläsning
La sakera
S Laga saker
Annat

Kommentar

Osäkra fördelningar.



1994:43SOU2Bilaga18

därigenomochdeklarationenikostnadenhelafick draNiOm av
dåNiskulleskatt,minska Er

SvarsaltemativProcentuell
andel

hemhjälpförtidenOka1
hemhjälpförtidenMinskan

Behåller2 nusom

Kommentar

dettafrågorföregående ettunder ärframhållitsvadmedlikhetI som
varsamhet.medbehandlasbör storresultat,osäkert som
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Skulle Ni eller någon i Ert hushåll kunna tänkaannan Er att ta
anställning i serviceföretagett arbetar med hemhjålpsom

Procentuell Svarsaltemativ
andel

30 Ja,jag själv
4 Annan i hushålletperson

66 Nej

SJÄLV:OM JA, JAG På heltid eller deltid

Procentuell Svarsaltemativ
andel

17 Heltid
13 Deltid

OM DELTID: Hur ofta veckaper

Procentuell Svarsaltemativ
andel

l 1 gång veckaper
3 2 gånger veckaper
6 3 gånger veckaper
3 4 gångereller fler

Kommentar

Ovanstående procentuella fördelningar alla beräknadeår på basen
3.000 formulär enligt den raka redovisningsform valts försom
resultatpresentation. Varje procentenhet 37.000motsvarar personer
eñersom hushåll.svaraten person per

Detta betyder 30 X 37.000t att 1.110.000ex personer personer
Ja, jag själv på frågan.svarar översta
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sigtänkakunnahushåll atti ErtnågonellersjälvNiSkulle annan
ianställdintealltsåfamiljer,andrahosi hemmet varaprivatjobba

serviceföretagnågot

SvarsaltemativProcentuell
andel

självJagJa,24
hushålletiAnnan3 person

Nej73

göratänka ErSJÄLV: Ni då kunna attskulleVadJAGOM JA,

prioritetsordningandelPromille av
etchandi första

432lPromillesvarsalternativ
andel

2134071125Städning
176481Fönsterputsning
4l9312478Matlagning
515194483Barnpassning
442212Hundpassning
1343llSnöskottning
247720Sällskap
l12711Hembiträde
49121742Trädgårdsarbete
565521Storhandla
353213Biltvätt
4713327TvättStxylming

3339Chaufför -
2215Läxläsning -

233715sakerLaga
2l2l6kläderSyLaga
29124972Annat

Kommentar

de3.000totalbasen ärberäknadepromilletalsamtliga ärEftersom
dockObservera attadderassubtraheras.kanochjämförbaraalla även

arbetsuppgifter.fleraförangivithakan svarpersonsamma
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Till de respondenter har såväl de kan ta anställning isvarat attsom
servicebolag jobba privat i familj dnytt påJAatt svaratg sv

båda dessa frågor har följande fråga ställts.

Vilket föredrar Ni

Procentuell Svarsaltemativ
andel

8 Anställning i servicebolagnytt
Jobba8 privat i familj
Spelar ingen4 rollVilket som

Kommentar

Trots frågan delfrága i flera har den procentuellaatt är stegen
fördelningen beräknats på basen 3.000 formulär. Uttolkat betyder
detta t ex

X önskar anställning i servicebolagatt nyttpersoner

Y önskar jobba privat i familjatt personer

Z inte tycker det spelar rollatt någon detatt är ettpersoner om
servicebolag eller privat
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Bakgrundsdata

påpekasbörDetdemografiska data. attinnehållertabellerFöljande
andra påmed sättannatdetalj behöveri överensstämmadessa

i denmoderpopulationeneñersomtabellerdemografiskaframtagna
telefonhushållen. Sesamladedeundersökningenaktuella utgöres av

beskrivningteknisk

sinuppgifter ti vissa exRespondenten personegenomsvaravger
hushållet.inte förochyrkeålder eller

föddNiVilket år ar

SvarsaltemativProcentuell
andel

192511
1926-19304
1931-19354
1936-19405
1941-19456
1946-19509
1951-195510
1956-196011
1961-196514
196525

hushållidet ErtmångaHur ärpersoner

SvarsaltemativProcentuell
andel

119 person
232 personer
318 personer
421 personer

flereller510 personer
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Har Ni hemmavarande bam

Procentuell Svarsaltemativ
andel

Ja51
49 Nej

OM JA:

ÄldreårUnder år% 7-16 17-20% än00 %
ir7 år20
1 114 1 114 9 3
2 2 2 211 9 l n
3 3 3 32 l n n .flereller ellerfler ellerfler fler4 4 4 eller4n n n

Bor Ni i

Procentuell Svarsaltemativ
andel

28 Hyresrätt
Bostadsrätt16
RadhusVilla52

2 BondgårdJordbnnlc
Annat1
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ungefärboytanHur ärstor

SvarsaltemativProcentuell
andel

m220n
m21-6013

m61-10036
m101-14028
m141-18014

181-220 m4
m2213

2 svar

husdjurNiHar

SvarsaltemativProcentuell
andel

Ja38
Nej62

husdjurNi förVad harOM JA:

SvarsaltemativProcentuell
andel

Hund15
Katt20
Fågel4
Kanin2
Häst1
Eremitkräñan
Fiskar1
GetterHönsF årn

sterRåttaMarsvinHam1
Reptiln
Annat1
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Har Ni bil

Procentuell Svarsaltemativ
andel

Ja84
Nej16

OM bilar NiHur många harJA:

SvarsaltemativProcentuell
andel

bil58 l
2 bilar23
3 bilar2

bilar4n
eller fler bilar5n

Har Ni sommarställewcekendstuga

Procentuell Svarsaltemativ
andel

Ja22
Nej78
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Niharanställningvilket yrkeför respondentenNiVad har Obsl avser

SvarsaltemativProcentuell
andel

tjänstemanHögre
tjänstemanLägre

SekreterareKontorist
med dataArbetar

ordbmkareBondeJ
Tekniker
Affärsbiträde
FritidspedagogBamskötare

reklambyråpåArbetar
Mekaniker

skolaninomLärareArbetar
Hantverkare

företagareEgen
Pensionär
Studerande
Hemmafmman
Arbetsfriarbetslös
Annat

deltidheltid ellerNiArbetarARBETAR:OM

SvarsaltemativProcentuell
andel

Heltid45
Deltid16
Barnledig3

Hur NiarbetarmycketDELTID:OM

SvarsaltemativProcentuell
andel

759 procent
507 procent
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Hur många yrkesarbetande i En hushållär

Procentuell Svarsaltemativ
andel

22 Ingen
27 l person
48 2 personer
2 3 personer

4 eller flern
] Vill uppge

Är hushållets sammanlagda årsinkomst

Procentuell Svarsaltemativ
andel

31 Under 200.000 kronor
48 Mellan 201 .000-400000 kronor

Över8 40] .000 kronor
13 svar

Kön

Procentuell Svarsaltemativ
andel

43 Man
Kvinna57
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beskrivningTeknisk

tekniskadegodkäntTjånsteutredningenpåpekasInledningsvis bör att
för dessgrundtilllegatundersökningenförlösningar som

genomförande.

Frågeformulär

väljasteknikertvåkundehuvudfrågestallningen aven -För

spontana svara.

erinranhjälpt

iavdragerbjudandet ....eñersomteknikvaldesSpontansvar som
viljaskulle....fråganpåför omgrunden svaret...deklarationen år

påinteönskemål, avmenyreella ensvarfråganhjålp. Detha är om
möjligheter.tänkbara

ifrågeformulärSeprecisaochrakafrågorna svar.övrigtI gerår
bilagan

Urval

iregistreradetelefonmedhushållvaldesmoderpopulationSom
hushållsamtliga ettpraktiskt tagetharTeliaEnligttelefonkatalogen.

telefon-iregistreradeicke7Ca ärprocenttelefonabonnemang.
itelefoner ettdessafinnsOñanummer.hemligakatalogen

liggerurvalsmöjlighetbortfalletvarförflerabonnemangshushåll av
5högst procent.sannolikt7dessa procent-under

representerandepåbaserades stratahushåll3.000omfattandeUrvalet
varjeinominnebär attSverige. Dettairiktnummersamtliga

detriktnummerområden uttogs264totaltriktnummer -- andeldettamotsvarade stratums avantalproportionella somnummer
moderpopulationen.
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Mot bakgrunden undersökningsproblemets karaktär attav avse
samtliga hushåll i riket det viktigt på detta säkerställaatt sättvar en
proportionalitet där varje hushåll hade chans ingå iattsamma
stickprovet. Det totala kontakterantalet uppgick till 3.862 där
862 hushåll utgjorde nådda hushåll inom den angivna intervjutiden
4-6 återuppringningar. Substitution genomfördes med slumpmässigt
urval i respektive stratum.

Resultatredovisning

3.000 genomförda hushållsintervjuer innebär varje intervjuatt
3.700.000 3.000 eller 1.230 hushåll. Pårepresenterar + ca

motsvarande varje procentenhetsätt representerar av en
svarsfördelning 37.000 hushåll varje promille 3.700 hushåll.-

Mot bakgrunden medelfelets dimension för har detN 3000av
lämpligt välja heltal för de procentuella andelarna iansetts att en

svarsfördelning där inte promille presenterats.

Under 0.5 %n%
0.5-1.4%l%
Under 0.5 %on%o
0.5-1.4%ol%o

Vidare har i denna alla presenterade andelar beräknats medrapport
totalmatrialet förbas d 3.000 hushållsintervjuer representativasom v s
Sveriges telefonhushåll. tillSkälet denna raka redovisning allaär att
uppgifter skall fullständigt jämförbara deoavsettvara om
härstammar från total eller delpopulation.en en-
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redovisningsfonner och korstabellerandralagradDatabasen så attär
emellertidingickutredningsuppdragctfram efter önskemål. lkan tas
för andraplaneftersom någonredovisning svarsfrekvenserendast av

anbudshandlingen.förelåg ianalysertyper av

med påi detaljbehöver inteDemografiska data annatöverensstämma
fall valtsi dettamoderpopulationeneftersomuppgiñerframtagnasätt

och saknaremellertid småAvvikelsemabasis telefonhushåll.på ärav
resultaten.de framtagnaför säkerheten ibetydelse



BILAGA

påomfattar antal frågor till 500Denna begränsatettrapport personer
veckavarit besök därstädes under10 arbetsförmedlingar påsom

vidi de flesta fall samtligarepresentativt såtillvidaResultaten har att
blivit föremål förbesökt fönnedlingenden tidpunktenaktuella ensom

intervju.

i 1resultaten RapportSyftet främst kompletteramed studien attvar
aktivt arbetslös. Denärvarandeförmed värden från ärsomen grupp

för inomnärmevärdendärför betraktavärden erhållits är att somsom
urvalsgrupp.för dennavilka svarsfördelningama liggerkvartiler
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RAPPORT

hosbesökare500blandAttitydundersökning
avseendeArbetsförmedlingar10 -

utföraformerolikaunderattvilligheten
slagskildahushållstjänster av

uppdragutfördUndersökningen av
1993:100Dir.Tjänsteutrednmgen

Personkemi AB

1993-12-15Stockholm
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Slutsatser

11 hushållvill arbeta inom hem ochgamaprocent

31 och hushållkan tänka sig arbeta inom hemprocent

58 villprocent

hushållssysslor egentligMan kan tänka sig alla olika utantyper av
preferens.

hälften deAnställning serviceföretag föredrasi ännytt av mer av
intresserade.
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syfteUndersöknings

blandattitydundersökningenövergripandedentillkomplementSom
10hosarbetssökandemedintervjuer500genomfördeshushåll3.000

Arbetsförmedlingar.

avseendetendensuppgiñerhållafrämststudienSyftet med att envar
olikamedhushåll typerochi hemarbeta avinställningen till att

arbete.

Datainsamling

Arbetsfönnedlingar5besöktesdecember avtiden 6 14Under - Arbetsförmedlingarintervjupersonal. 5HosPersonkemis
fönnedlingen.påpersonalenstudiengenomfördes av

bilaga ettfrågeformulär se samtutdeladesintervjuersamtliga ettI
idetförsegladefonnuläret,fyllde iRespondentensvarskuven.

alternativtintervjuarentilldettalämnadeochkuvertet
tjänstemannen.

Frågeformulär

isigbefinnerarbetssökandesituationdenbakgrundenMot enav
Tjänsteutredningen attförföreträdaremedsamrådibeslutades

skulleDessafrågor.rakafåtalmedkortskulle ettfrågeformuläret vara
intresseradvederbörandepåendasti princip varomsvarge

vilkenintresserad typomhemhushállsarbete samtointresserad av -
arbete.av
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Resultat redovisning

Nedan följer sammanställning de svarsfrekvenser erhållitsen av som
vid bearbetning de 500 formulären. Det svårt beräknaär attav
gränsvärden för precisionen eftersom graden slumpmässighet blivitav
starkt beroende tidsfaktom. Vid jämförelse uppgifternamed frånav
den omfattande studien 3.000 hushåll kan på godamera man
grunder påstå tendensen hos de intervjuerna500 ligger inomatt

frekvensomrâde, vilket stöder undersökningens validitet ochsamma
reliabilitet.

Svarsfrekvensema redovisas fråga för fråga förekommer idesom
fonnuläret.

Fråga

Skulle Du intresserad inomarbeta hem och hushållattvara av

% Svarsaltemativ
1I Ja, gärna
31 Ja, kanske
58 Nej
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falli såskulleuppgiñerföljandevilkaVilket eller passaOM JA: av
Dig

DubbelsvarObs

Svarsaltemativ%
Städa12

fönsterPutsa8
Laga16 mat

bamPassa16
hundPassa16

Skotta11 snö
sällskapVara17

Hembiträde5
trädgårdsarbeteUtföra19

Storhandla11
bilenTvätta11

kläderTvättaStryka11
chaufförVara16

läxläsningtill medHjälpa18
sakerLaga9

kläderSyLaga8
2 Annat

för Digbästtycker DuVilket vore

Svarsaltemativ%
serviceföretagiAnställning24 nytt

familjprivat iJobba13
rollVilketingenSpelar5 som
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Vilket år föddDuär

% Svarsaltemativ
1925-

1926-19302
1931-19352
1936-19405

8 1941-1945
9 1946-1950

1951-195510
1956-196011

19 1961-1965
34 1966

Hur Ditt hushållstort är eget

Svarsaltemativ%
34 l person
33 2 personer
19 3 personer
9 4 personer

fler5 5 ellerpersoner

lIKÖn

% Svarsaltemativ
43 Man

Kvinna57
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Bilaga 3 Skattekilar och tillväxt

Gunnar Du Rietzav

Tillväxten har blivit alltmer central huvudmål för den ekonomiskasom
politiken. En hög ekonomisk tillväxt nämligen förutsättningär för atten
dagens problem vad gäller budgetunderskott, statsskuld och arbetslöshet
skall kunna lösas. Sverige bedöms exempelvis behöva BNP-tillväxten
minst 3 år under 90-talet för kunna halveraprocent restenper attav
arbetslösheten och arbeta bort underskottet i statsbudgeten. Under
perioden 1980-92 har emellertid BNP capita i vårt land endast vuxitper
med 1,2 är, vilket klart lägreär 0ECD:sprocent än genomsnittligaper
tillväxt. Det beror bl på den utvecklingen 1991-92, BNPnära svaga
minskade varje år med 1,7 procent.

Produktivitetsökningar förklarar största delen tillväxtenav

Den ekonomiska tillväxten brukar ofta översiktligt analyseras med hjälp
k aggregerad produktionfunktion relaterar den totalaav en s som

produktionsvolymen till insats arbete, insats kapital ochav av resursemas
produktivitet. Syftet med sådan grovuppdelning tillväxten growthen av
accounting i inledandeär analys försöka kvantiñeraatt hur delen stor

produktionsökningen beror arbete, kapital och produktivi-av som
tetsökningar.

Under perioden 1961-90 denväxte samlade produktionen i Sverige
BNP med i genomsnitt 2,8 år. Produktivitetsökningenprocent per -
den k totalfaktorproduktiviteten förklarar den delenstörsta dennas av-
tillväxt, Ökad2,6 2,8 procentenheter tabell l. kapitalstockav genom
ökade investeringar förklarar 0,8 procentenheter tillväxten medanav
arbetskraftens bidrag under den här perioden blivit negativt -0,5 procent

är grund arbetstidsförkortningar.per Under perioden 1987-90 harav
den tekniska utvecklingens bidrag till tillväxten varit lägre 0,6avsevärt

är, kapitalets bidrag högreprocent 1,0 är och arbetetsper procent per
bidrag positivt 0,9 år.procent per
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näringslivetitillväxtenGrovuppdelningTabell 1 av

frånbidragRelativtBidrag frånBNPPeriod KapitalArbeteTFPKapitalArbeteTFP

%%%procentenheter%
0,390,380,231,00,90,62,51987-90
0,290,210,930,80,52,82,81961-90 --

högsituationer ärtidigarefrånSverigeidagslägetskiljerVad som
därförskullelandVårtbudgetunderskott. nukraftigtocharbetslöshet

arbetstillfállenatillväxt. Desysselsättningsintensiv nyabehövasärskilt en
privatadeiblandsektorn, annatprivatastånd i dentillkommabehöver

Samtidigtminskas.skall kunnabudgetunderskottettjänstenäringama, om
effektivt.utnyttjasochökas merinvesteringarnamåste resurserna

arbete,tillväxtengrovuppdelninggjortharEfter avatt enman
försökaochanalysenidjupareoftavillproduktivitet,ochkapital man

orsaksfaktorerbakomliggandepåverkatstillväxtenhurkvantiñera av
ocharbets-räntenivåskatt, samtförekapitalavkastningreallöner,såsom

kapitalskattekilar.

tillväxtenpåskatternainverkarHur

in-påverkarkapitalavkastningenvarit käntdethar attlängeSedan
faktorerövrigaBNP seiockså tillväxtendärigenomochvesteringarna

funnitforskning harempiriskatidens nyaflödesschemat. Deni senaste
förbetydelseockså harskatteroch storutgifteroffentligaförbelägg att

faktorer.antalytterligare etthärutöverpåverkasTillväxtentillväxten. av
viktiga in-sålundatillväxt ärekonomiskförgrundförutsättningEn

fungerandefinns systemdetexempelvis ettattstitutionella arrangemang,
förtrygghetkonkurrens,näringsfrihet,egendom,tilläganderättmed

domstolsväsende.ochlagarmedborgarna genom
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Diagram Principskiss tillväxtens källor i industriländerl for

TILLVÃXT PERSONAV BNP PER

i1
Närbelägna källor:
Cproximate sources
of growth:

Investeringar ProduktivitetArbetsutbud

1
Bakomliggande
drivkrafter:

,

ÖvrigaKapltalskattekllar faktorerArbetsskattekllar

i näringslivetövriga inrymmer framför allt lönsamheten ochfaktorer
dessutom oljepriset tiskekonjunkturen för Island,branschfaktorer för Norge,som

lönespridning, politisk stabilitetränteläget, strukturella faktorer som mm.

Det faktum komplicerad med många faktorertillväxtprocessen äratt
inblandade, det svårt isolera effekter skatter ochgör är attatt av
offentliga Därför hittills haft underlag förutgifter. har knappastman
säkra slutsatser, flesta empiriska studier pekat på negativadeäven om
samband Situationen har ändrats såmellan skatter och tillväxt. attnu man
kan ochdra relativt starka slutsatser de offentliga utgifternas,om
arbetsskattekilarnas, effekter tillväxten vid de utgiftsnivâner ärsom
typiska för industriländema Scully, Rietz, 1994.1992, SNS, 1994, Du

Arbetsskattekilarna

Med arbetsskattekil pâ inkomstökningardet samlade skatteuttagetavses
till följd ökad arbete, längre arbetstid eller ökadarbetsinsats svårareav
intensitet i arbetet. Arbetsskattekilen inte bara hänsyn till marginal-tar
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skatterindirektaochsocialavgifterde somockså inräknarskatten utan
socialavgiftemafrågaIarbetsinsats.sinökarindividen omerläggs när

eventuelltdel motsvarasdeninräknas avinteskattekilendock i sombör
skattintesocialavgifter är utan enförmånsanknutnaNäraförmåner.

lön.form av
förvärvsarbeta,incitamentenminskar sparaattarbetsskattekilarHöga

effektivt.samhällsekonomisktanvändainvesteraoch att resursernasamt
skatteki-ocksåminskaslärandeochutbildning avannatLönsamheten av

hushållstjän-alltframförtjänster,mångaEfterfrågan typerlama. av
medhushållenförbilligareväsentligtblirdetminskas attster, genom

vitt,yrkesmänanlita trots attarbete änoch attegenproduktion svart
lägre.produktivitet äregenarbetets

ocharbets-Bådenyföretagande.försvårar ävenskattekilarHöga
tvådesamverkarOfta typernanegativt. avinverkarkapitalskattekilar

fåmansföre-svenskanuvarandei detydligtsärskiltvilketskattekilar, är
tagsreglema.

normalbetraktasvinstfåmansföretags somdeldenBara somettav
harkapitalavkastningNormalkapitalinkomstbeskattas.avkastning

iplus 5statslâneräntan procent,viss procentbestämts vara en -
anskaffningskostnadaktiemaspå12,5ungefär procentdagsläget -

vidkapitalbeskattatalternativt egetdatum,till dagensuppräknad
utdelningpå tkapitalskatt 0 muttogs var1992. Denutgången somav

vinstutdeladpådubbelbeskattningenSlopandet301993 procent. av
bolagsskattendastdvs uttasenkelbeskattning, attinnebär1994m0

överstigande avkastningkapitalinkomstbeskattas.vinstendelden somav
50oftastmarginalskatt procent.medarbetsinkomstbeskattas caen

vinst-dedelföråtminstoneregler stormed dessa avEftersom en-
arbetsinkomst-kapitalinkomstendelenden störstagivande företagen av-
nyföretagandetviktig förlikaminstarbetsskattekilentordebeskattas, vara

utdelning.ochreavinstpåkapitalskattemasom
med 1994,ochfrångälleregenföretagarbeskattningDen somnya

påvissfämansaktiebolagens: procentliknande sättpå enfungerar ett som
nettointäktöverstigandekapitalinkomstbeskattas,kapitalunderlaget

förvidgaraltemativregler utrymmetNågraarbetsinkomstbeskattas. som
vilketegenföretagarna,förintefinnsvinstkapitalinkomstbeskattad

deförkapitalskattemaroll änspelar störrearbetsskattekileninnebär att
egenföretagare.flesta
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Svenska arbetsskattekilar 1994

De flesta medelinkomsttagare har i år marginalskatt 35,5en procent
vid den genomsnittliga kommunalskatten 31 kr, räknar deom man

egenavgiftema till sjuk- och arbetslöshetsförsäkringama.nya Skattekilen
inräknat också arbetsgivaravgifter drygt 31 och indirektaprocent
skatter 18 räknat efter prissubventioner blirprocent 56,3netto procent
för ensamstående barn bidragseffekter. Ovanför brytpunktenutan utan
vid inkomstnivå 200 000 kronor marginalskattenären 51,1 52ca

inkl egenavgifter och hela skattekilenprocent 66,8 Denprocent.
genomsnittliga skattekilen för samtliga 4 miljoner förvärvsarbetandeca

drygtär 61 procent.
Flera studier tyder på beskattningens skador, katt extrabördors av

ökningar skatteuttag, hanterliga förär arbetsskattekilar till ungefärav upp
50 För skattekilar 60procent. över stiger extrabördan snabbt, ochprocent
enligt Ingemar Hansson 1985 blir kostnaden för ytterligare skattehöj-
ningar vid skattekilar 75extrem och däröver. Så högaprocent
skattekilar firms idag bara hos knappt 1 de yrkesaktiva blandprocent av -

del yrkesaktiva med barn. I slutet 1970-taleten hade däremotgrupper
så många fjärde yrkesaktiv skattekil 75 eller mersom var en procent
Du Rietz, 1976

skattekilar slår på sysselsättningen först på sikt

Nyetableringama i svensk tillverkningsindustri har fallit under hela
efterkrigstiden. Sverige bryter i detta avseende det internationellamot
mönstret med ökad betydelse för småföretag Braunerhjelm Carlsson,
1993. Under perioden 1968-83 varierade marknadsandelen för árskullen

industriföretag i Sverige den låga nivån 0,2-0,3nya Dennaprocent.
marknadsandel sedan någotväxte till 0,5 efter 10 årprocentca som en
nettoeffekt del de företagenatt expanderar medan andraav en av nya nya
företag eller läggs ned Du Rietz,stagnerar 1985.

Ett sysselsättningstillskott 0,5 år företagprocent per genom nya
ersätter knappast den årliga,än normala företagsavgången och kanmer
inte kompensera för nerdragningar i kommunerna eller i storföretagen,
eller bidra till någon sysselsättningstillväxt för reducera denatt nuvaran-
de, höga arbetslösheten. Jämfört med mellankrigstiden, eller jämfört med
till exempel USA eller Storbritannien, har det svenska nyföretagandet
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låg nivå Dutill legatoch fram1950-taletbörjan ensedanända nu
1977.Rietz.

emellertidnyföretagandetsmå, harföretag ärflestadeGenom att nya
relativtsikt. Detkortsysselsättningen tarförbetydelsebegränsaden

totalslår igenommärkbartnyföretagandetnedgång itid innanlång en
sysselsättning.ochproduktion

Sverige underigälldearbetsskattekilarexceptionellt högadeMen som
frånnyföretagandelågtsärdelestillbidragit1965-90 harperioden etthela

ända80-taleti slutetökningtemporär60-tal ochtidigt trots en --
därigenomtordeskattekilarnabredaDe2. varadiagrampå 90-taletin

Eftersomarbetslösheten.höganuvarandetill denorsakernaaven
skattekilarhögakraftigtsärskiltpåverkas genomtjänstebranschema av -

tordearbeteochegenproduktionkonkurrenskraft svartförsämrad mot -
hårt.särskiltdrabbatshatjänstesysselsättningen

1952-1993skattekilar2Diagram

90--

Iao--

Genomsnittlig60- nndusiruorbeiare.n

so--

,-/.on
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Empiriska resultat effekter arbetsskattekilar och offentligaom av
utgifter

Argument har framförts för offentliga utgifter kan ha såväl positivaatt
negativa effekter på den ekonomiska tillväxten. Under tid harsom senare

dock de tillväxthämmande effekterna offentlig sektor särskiltav upp-
märksammats. Dessa negativa effekter hänger främst med desamman
skattestyrningar individers och företags beslut uppstår attav som genom
offentliga utgifter i utsträckning brukar skatteñnansieras.stor

Skatter har till skillnad från offentliga utgifter entydigt negativamer
effekter. flesta skatter slårDe in kilar mellan lön före och efter skatt,
eller mellan avkastning före och efter skatt på sparande och investeringar
vilket försvagar incitamenten arbeta och Skattekilarnaatt styrspara.
också så inte såde används produktivt möjligt.attresurserna som

Genom finnsdet för offentliga utgifter har bådeatt argument att
positiva och effekter,negativa det empirisk fråga vilka effekterär en som
dominerar. frågaI skatterna finns det starka teoretiska skäl attom
förvänta sig skattekilar entydigt påverkar tillväxten negativt. Det äratt
ändå betydelsefullt undersöka styrkan de erfarenhetsmässigaatt av
sambanden mellan skattekilar och ekonomisk tillväxt i praktiken.

Ett flertal empiriska undersökningar under de har funnit,årensenaste
både offentliga utgifter och arbetsskattekilar har negativa effekter påatt

den ekonomiska tillväxten. Du Rietz 1994 finner i analysen av
tillväxtvariationema mellan OECD-ländema under perioden 1980-92, att
skattekilen för genomsnittlig industriarbetare har signifikant negativen en
effekt tillväxttakten. I studien länderna efter förBNP-storlekvägs att
reducera betydelsen speciella branschfaktorer för de minsta ländernaav
exempelvis tillväxten pâ Island beror ñskekonjunkturen ochatt mer av
den norska tillväxten oljepriset ländernas investeringskvoteränmer av av
eller skattekilar och därigenom öka precisionen i skattningen av
skattekilens effekt.

En ökning skattekilen med 10 procentenheter minskar den årligaav
tillväxten i BNP capita med 0,5 procentenheter. Konstanthållsper
investeringskvoten reduceras minskningen den årliga tillväxttakten tillav
0,2 procentenheter. den skattadeAtt koefficienten högre skattekilenär om

med i modellen,är beror troligen skattekilen påverkarensam att
tillväxten delvis via investeringarna. Elimineras investeringseffekten
halveras sambandet mellan tillväxt och arbetsskattekil.
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tillväxtskillnademadärmodellerhållsförklaringsvärdeHögst av en
tjänstemannakilen.industriarbetamivådubbelskattekilenförklaras av

procentenheter är10medtjänstemannakilenhöjningEffekten avenav
ochtjänstemannakilenbådeOmtillväxt.årligi lägreprocentenheter0,7

reducerasförklaringsfaktorermedsamtidigt ärinvesteringskvoten som
procentenheter0,33till0,7fråntjänstemannakileneffektenåterigen av

arbets-högatillväxteneffektennegativatillväxttakt. Den avi lägre
via lägrehälftenungefärtillhäralltså även attskattekilar utser
drivsdeltill visstillväxten avberokanDet attinvesteringar.
skatteki-höganegativtpåverkasinnovationer,och avnyföretagande som

lar.
1970-periodenlängreför dennågoteffekter ärSkattekilarnas svagare

procentenheter10medtjänstemannakilenhöjningEffekten92. avav en
stårvariabelntillväxtårliglägrei ensamprocentenheterdå 0,5 omär

industriarbetarenshöjningEffektenförklaringsvariabel. avenavsom
årligi lägreprocentenheter0,4procentenheter ärmed 10skattekil

förklaringsvariabel ärmedinvesteringskvotenOm tastillväxt. även som
effekternanegativa,fortsattkoefficienterskattekilamas menvisserligen

intekoefñcientema ärskattadedeochlägrearbetsskattekilarna ärbådaav
1991förklaringsfaktorviskattekilar använtdeAttsignifikanta. som -

denunder70-talet senasteunder änbetydelsemindrehaftverkar haårs - avvikernågot70-taletförskattekilamabero1980-92, kanperioden att
kunnatharskattekilamavilketår förendadet1991,förhållandenafrån

precision.vissmedberäknas
tillsammansSverige,hörÄven marginalskattesänkningarårs1991efter

högstadenharländertill denBelgien,ochdanmark sommed grupp
lägstharJapangenomsnittet.inkomster övermedförskattekilen personer

Även påstapeldiagram.inkomsttagarehögreförarbetsskattekil
Sverigei änhögrearbetsskattekilenindustriarbetare ärförinkomstnivân

skattekilarhögredockharländerNågravästländer.andraflestai de
Belgien,Nederländerna,för1991årgälldedettaarbetarlänenivån,

Österrike och Norge.



SOU 1094:43 311111 9

Diagram 3 Skattekilai för tjänstemän i olika länder 1991
Procent
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Källa: du Rietz 1994. kapitel

Enligt flertal studier verkar offentliga itlgifter, särskilt offentligett
konsumtion, ha kraftig negativ tillväxteffekt. Såväl RietzDu 1994,en
Hansson och Henreksson 1993 Barro 1993 har erhållit resultatsom
där höjning BNP-andelen med 10 procentenheter sänker årligadenen av
tillväxttakten i BNP capita med så mycket 1,5 procentenheterper som per
år i Hanssons och Henrekssons studie tillväxten totalfaktorpro-avser
duktivitet.

Både Hansson Henreksson och Barro fann dock, den delatt av
offentlig konsumtion utbildningskostnader inteutgör har någonsom

Ävennegativ effekt på tillväxten. dessa kostnader skattefinansieras,om
och därför har negativa skattekilseffekter, kan utbildningen alltså ha
produktivitetshöjande effekter kompenserar. Offentliga investeringarsom
saknade också effekt tillväxten.
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Kapitalskattekilarna

betecknarkapitalskattekilen,kdeninvesteringar,påVinstskatten s
Kapitalskattekilenefter skatt.före ochkapitalavkastningskillnaden mellan

led:tvâhar

kapitalavkast-procentenhetermångahurBolagsskattedelena avavser
bolagsskatten.grundavgårningen avsom

kapitalav-Ãgarskattedelen procentenhetermångahurbetecknarb av
ochreavinst-aktieägarensgrundpåavgårkastningen avsom

utdelningsskatt.

investeringamasochsparandetsmellankilardriver inKapitalskatterna
ochsparandeprivattill lägrelederDettaefter skatt.före ochavkastning

såkapitaletocksåKapitalskatternaföretagsinvesteringar.minskade styr
tilltillgångharStorföretagen,nedsatt.blirkapitalproduktiviteten somatt

bolagsskat-främstpåverkasriskkapitalmarknaden,internationelladen av
svensktberoendeföretagen, ärmedelstorasmå ochDe avsomten.

reavinstutdelning ochför ägarskattemaocksåkänsligariskkapital, är
kapital.arbetandeförmögenhetsskattenoch

förmånlig bolags-Sverige 1991hadeberäkningarEnligt OECD:s en
iOECD-ländernainflationstakthaftOm vi hadeskatt. somsamma

kapitalavkast-minskatbolagsskattvårskullegenomsnitt 4,5 procent --
Annellav-surven ochavskrivningsregler,Liberalaobetydligt.ningen

Vidbolagsskattesatsen.30-pr0centligadenförskulle kompenseratdraget
procentenheter0,6bolagsskattenhade 1991faktiska inflation viden tog

kapitalavkastningen.av
såochhårdareutdelningreavinst och togskatterAktieägarnas var

sammanlagdkapitalavkastningen. Enprocentenhetermycket 2 avsom
OECD-ungefärprocentenheter2,6 ärkapitalskattekil somsamma

procentenheter. Denna1991 2,5genomsnittliga,ländernas varsom
Kapitalavkast-näringsliv.svensktförvarit bärakapitalskatt har atttung

1980-88 endastunder periodenlåg,varitnämligenföre skatt harnigen
OECD-ländernaförgenomsnittetklart lägrevilket än9,5 ärprocent,

tillinte tagit hänsynberäkningari sinaOECDhardiagram 4. Dessutom
reavinst,ochutdelningalltsåfâmansföretagsreglerna,svenskade att

Sverigeikapitalavkastning,normalförbegränsatutöver utrymmeett
marginal-50med vanligentjänstinkomstbeskattas procentscaavsom

skatt.
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Diagram 4 räntabilitetKapitalskattekilar och

påSkattekil investering
E efter skallKopiiolovkosining

z

1+,

i0 i i l
sm KANNEDUSA

Japans höga höga bolags- och fastighetsskatter.kapitalskatter beror
En vinstskattekil procentenheter högt, kan troligtvis2,8 bärasär men

kapitalavkastningen så högföre skatt 14,4 såsomär procent,om som
under perioden fallet Avkastningen1980-88 varit i Japan. efter skatt blir
ändå 11,6 i i Sverige.Japan 7,5 procentprocent mot

Sänkta påskattekilar investeringar fartoch ökade kan sätta tillväxten
igen

Under tid gjorda empiriska undersökningar styrker vadsenare man
teoretiskt tidigare länge det viktigt ha låga skattekilar. Närärvetat, att att
regeringen avskaffat dubbelbeskattningen på utdelad vinst och halveratnu
reavinstskatten för börsaktier, ägarskattekilenhar sänkts. Bolagsskattesat-

sänkning till 28 medför däremot inte sänkt skattebelastning,procentsens
eftersom Annellavdrag och samtidigt slopats. Sammantaget blir ändåsurv
kapitalkostnaden för svenskt riskkapital lägre för företagen.

Dessutom har arbetsskattekilama sänkts, från toppläget 1989 70,2
till 61,3 1994 i genomsnitt för samtliga förvärvs-procent procent
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bli beståendefårdeskattekilar kommersänktaarbetande. Dessa om --
medelstorasmå ochexpansionochnyetableringökadtillstimulera avatt

90-talet.underföretag resten av
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Bilaga 4 Den ekonomin isvarta

Sverige
Åke Tengbladav

Förekomsten dold ekonomisk verksamhet, bedrivs beaktandeav utansom
den lagstiftning gäller, i flertaletärav moderna industriländersom ett

betydande samhällsproblem. Därigenom sker inte bara snedvridningen
konkurrensförhållanden produktionsresultat,av inkomsterutan och

skatter får fördelning mellan samhällssektoreren annan och inkomst-
lagstiftarnaän Den innebär ocksågrupper effektivitetsförlusteravsett. för

samhällsekonomin inte allokerasatt optimalt inomgenom resurser ramen
för gällande institutionella system.

Att söka kartlägga dessa dolda inkomster angelägetär villom man
fullständig bild den ekonomiskaen verksamheten. Det ocksåav är nöd-

vändigt vill få uppfattning vilken effektivitetom man haren om som man
i beskattningssystemen och i vilken omfattning olikaman genom
kontrollsystem har fått skattebaser, kännetecknas förutsatt högsom av en
grad fullständighet.av

Det ligger i sakens dold ekonomisknatur verksamhetatt inte kan
uppskattas med betydandeän osäkerhet.annat Den viktenstora ur
skattesynpunkt också med tanke få rättvisande statistikmen att över
samhällsekonomin dockgör försök till kartläggningatt dold ekono-av
misk verksamhet många samhällsforskare ochengagerat statistiker.

Att kartlägga dold ekonomisk verksamhet sätt gäller församma som
den öppet redovisade, dvs. med hjälp företagsenkäter, lättärav som
insett ingen framkomlig Det inteväg. är heller möjligt direkt ställaatt
frågor till inkomsttagare och förvänta då får användbar informa-att man
tion. Detta trivialaär påpekanden, de måste ändå förgörasmen att
poängtera det därmed inte helleratt möjligtär få någon exaktatt mera
uppfattning vilken betydelse dold ekonomiskom verksamhetsom
verkligen har. För någon uppfattning måsteatt i stället anlitaman
indirekta mätmetoder, i grunden dock ofta kännetecknas desom iattav
sin bygger på subjektivatur antaganden.

Att få fullständig redovisning all ekonomisken verksamhet ärav ett
krav i hög grad gäller framställernär nationalräkenskapersom NRman
och det ocksåär denna form statistiksammanställninggenom av som man
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doldbetydelsenberäknaför avförutsättningarna attde bästahar
dendelarolikaallaanvänderi NR avberorekonomi. Detta att man

beräknings-detaljeratmycketmedarbetaroch ettstatistikenekonomiska
dold näraktivitet ärekonomiskinfånga somkanAtt antassystem. man

medsammanhänger att maninkomsterochproduktionrapporterarman
ochkonsumtionprivatutgifter,olika t.ex.statistikutnyttjar överockså

därkanunderrapportering antastillBenägenhetenbruttoinvcsteringar,
avstämnings-iocksådåutnyttjastäckningbättredennalägre, menvara

får denutgifterochinkomsterproduktion,innebärarbetet, attsom
dockfinnsDetförutsätter.NR-systemetidentitetbokföringsmässiga som

därnedan,beskrivsNR, mensidanvidmöjligheter somockså andra om
skerbaramätningenellerlägrebetydligtantingen ärtillförlitligheten

monetära.former änandrai rentellerpartiellt
intedetemellertidfrån NR är attutgåfrågai dennamedProblemet att

ekonomin.doldadenberäknasökerdärformexplicitialltid är mansom
tillförlitligtochfullständigtharintemed etthänger attDetta mansamman
ekonomiskdelenredovisadeden öppet avberäknaförunderlag att

bristerdessakompenseraförmätmetoderna attblirDärmedverksamhet.
delendoldadenbeaktaockså avförmetodernamed attintegreradeofta
och dessmätmetoderNRsstuderanärmareekonomin. Det är attgenom

doldjustdeldenisoleramöjligt avserdet somär attstatistikunderlag som
kanekonomidoldNRfrånutgåockså somekonomi. attDet är genom

prin-dessaförstbeskrivsNedansätt.stringentpådefinieras ett mer
förmetoderdeöversiktligt attredovisasDärefteravgränsningar.cipiella

Beräkningar överNR.användsverksamhetendolda avmed denfå som
utgångs-meddelsår,aktuellanågraförsektornden presenterassvarta

redovisasSlutligenmetoder.andra ennågraenligtdelsNR,frånpunkt
beräkningar överde svartaenligt1991skatteundandragandetkalkyl över

NR.ledningmedgjortssektorn avsom

avgränsningarochdefinitionerNR-systemels

medvaddefinitioner över avsesutförliga somfinnsNR-systemetI
villhuvudsakproduktion. Idvsverksamhet,produktivekonomisk eller

innebärverksamhet attallin manfångaproduktion somi begreppetman
Entjänster.ochförsäljerellerframställerformer varoraffärsmässigai

arbets-avlönadanlitaroftastproduktionen äriegenskap attviktig man
innefattardefinitionen äveniviktigsåegenskap är attkraft. Denna man
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verksamheten hos offentliga myndigheter, denna inte bedrivstrots att
i affärsmässiga former. Också inom hushållen sker verksamhet i formen

tjänster till hushållsmedlemmar. matlagning, städning ocht.ex.av
barnpassning. Eftersom dessa s.k. hushållstjänster normalt varken sker
i affärsmässiga former eller avlönade faller detär utanför NR-mesta

definitioner produktion. Den enda hushållstjänstersystemets typav av
ingår i NR anlitarär anställd arbetskraft, privatasom t.ex.om man

dagmammor eller hembiträden. Dessutom ingår nyttjandevärdet av
egnahem fritidshusoch i form beräknade hyror.av

NR-systemet klargör också hur skall behandla några viktigaman
gränsfall, bl.a. illegal och dold ekonomisk verksamhet. Illegalannan
verksamhet, räknas ingå i produktionsbegreppet två slag, delsärsom av
produktion och tjänster, enligt lag inte får framställas ellerav varor som
försäljas, dels produktion illegal denär görssom om av personer som
saknar behörighet. Exempel illegal verksamhet enligt den förstnämnda
kategorin hembränning, importär och distribution narkotika,av
prostitution och spelverksamhet tillstånd. Läkarvård ellerutan annan
yrkesverksamhet behörighet eller licens exempel denär andrautan
kategorin. Båda kategorierna täcks i princip NR-systemets definitioner,av
med hänvisning till båda bedrivs i form frivilliga transaktioneratt av
mellan säljare och köpare. Eftersom det sistnämnda kriteriet viktigtär
utesluts däremot olika kriminella aktiviteter stöld, utpressning ochsom
skadegörelse. Missbruk lagstiftningen konkurser kan ocksåav om
betraktas överlåtelse egendom sker denutansom partensav som ena
samtycke. Detta kan därför inte betraktas transaktioner, utgörsom som
någon form produktion.av
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verksamhetdoldochvit,mellan svartSambandet

verksamhetmänskligresultaterhållnatjänsteroch avVaror som

verksamhetproduktivverksamhetProduktiv

LegalIllegalIllegalLegal
oavlönatstöld,smuggling,
hushållsarbeteutpressningprostitution

ellerFel-Korrekt
redovisadredovisadredovisad

ekonomidold

ekonomiekonomi svartvit

NR-systemet-utanförmed---ejNR--svenskaiuuppmätt

EGsanvänds inomdefinitionerbyggertablå, somOvanstående som
Doldbegrepp.olikanâgrapreciseraföranvändaskan attNR-system

sålundainnefattareconomyundergroundverksamhetekonomisk
syftetmedfelredovisad attärlegali sig ärverksamhet sommensom

mervärdeskatterinkomstskatter,beskattning,slag t.ex.olikaundvika av
ocksåkanarbetskraft. DetanlitasOftaproduktskatter. svartandraoch

lagbestämmelserandraellersäkerhetsbestämmelser omundvikagälla att
doldai deningårDessutomarbetstider.ellerarbetsvillkoröppethållande,

ellerbehörighetskerverksamhet, utanillegaladenekonomin somrent
prostitution.narkotikahandel ellersmuggling,formeller itillstånd av

doldadelenlegaladenbaraeconomy avblackekonomiSvart avser
inte.sålundaingårverksamhetenillegalaDensektorn.

beräkningsmetoder verksamhetenekonomiskadenför svartaNRs

vadbådeomfattningengällerdet somklara avsålunda närPrinciperna är
doldvad är svartochproduktion respredovisadkorrekt sommedavses

intepraktiken ärideti sakensemellertid attnaturliggerproduktion. Det
deredovisning. Iheltäckandeochdistinktmotsvarandefåmöjligt att en

verksamhetillegalkalkyler över somdärför ingaharNRsvenska man
smuggelgod,distribution t.ex.ellerprostitutionhembränning, av
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narkotikahandel, och avviker sålunda från vad principielltman som
eftersträvas. När det däremot gäller den ekonomin, där syftetsvarta är

undvika beskattning eller kringgåatt andra lagbestämmelser tillämpas
dock principerna och söker därför med detta i möjligastörstaman
utsträckning. Det dock inte heltär säkert lyckas, vilket i tablånatt man

markerats med frågetecken.ovan ett
Det statistiska måttet på produktion enligt NR förädlingsvärdet,är som

består löner och kriftsöverskott. Om vill använda NRs be-av man
räkningar metod för beräkna den ekonomiskaatt verksam-som svarta
heten nödsakadär de definitioner ochatt värderingsnormeraccepteraman

ligger till grund för NR. Detta innebär ekonomisksom att svart
verksamhet primärt får definitionsnävare än önskvärtären som om man
vill lägga kalkylema till grund för beräkningar det totala skatteundan-av
dragandet och den ekonomiska brottsligheten.

De feltyper förekommer i företagsbokföring och makroekono-som vars
miska effekter i princip kan spåras med hjälp NR olikaär slagav av
underrapportering intäkter och överrapportering avdragsgillaav av
kostnader. Det då fråganär under- överrapporteringar iom resp
förhållande till det verkliga flödet likvida medel. Företeelsemaav
möjliggör obeskattade rörelse, med likviditetsflöden i formuttag ur av
antingen löner och motsvarande dolda löneförmånersvarta eller
driftsöverskott. Skatteundandragandet berör både inkomstskatt, skatt på
företagens vinster, arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt.

Det förekomma betydande ekonomisk brottslighet också vidanses
utlandsaftärer, bl.a. import överfaktureras ochattgenom export
underfaktureras. I den mån det inte sker avvikelser i förhållande till
valutallödena vid denna ekonomisk brottslighet kantyp denna dockav
inte spåras med hjälp NRs beräkningar. Detta skulle förutsättaav att man
värderade importen, så inslagett.ex. överpriset i dennaom att av
reducerades. Svenska förädlingsvärden och BNP skulle därmed bli högre
och på utgiftssidan ökad utlåning tillmotsvaras utlandet. Det ärav en
bara betraktade överpriset i importen lönerom ellerman svartasom
driftsöverskott, vilka till köpanvänts resevaluta, de svenskaav som
hushållens konsumtion skulle pâverkas. skulleDe då också komma med
i beräkningarna den sektorn enligt den mätmetod tillämpassvartaav som
i denna studie. Sådana justerinar import- exportvärden detärav resp
dock i praktiken inte möjligt genomföra i NR.att

Den bästa totalbilden de korrekt redovisade inkomsterna förav
hushållen kan erhållas dels kontrolluppgiftema KU övergenom
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inkomsterhushållensundersökningarna överdelslöner,utbetalda genom
denbaseradärurvalsundersökning somHINK ärHlNK. en
ochlönerbåderedovisasdennalinkomststatistiken.totalräknade

undertäckningbetydandeharHINKGenom att enföretagarinkomster.
föranvändbarhetbegränsaddockdenharföretagarinkomsternaförjust

kalkyler.NRs
antingenutgåkanekonominvitaför den manlönernagällerdetNär
eftersomföredraalternativet är attförstaDetHINK.frånellerfrån KU

från NRsavvikelserdelbilden störsundgåkan endärigenom avattman
källaockså dennaDet är somHlNK.iföreliggerdefinitioner som

KUtilltilläggexplicitdockgörsDet ettlöneberäkningar.i NRsanvänds
förbeläggmånganämligenfinnsDetlönerjust svarta m.m.avsersom

gällerDeti KU.medkommerinteförmånerochlönerfinnsdet somatt
ochsvartarbetemedförknippasspråkbruknormaltidetbarainte som
inteförmånerandramängd somextraknäck ävenoredovisat utan en

konsumtion-redovisasskattemyndigheterna somtill sommenrapporteras
totalbildenpåverkarindirekt avävendärmedochi NRsutgifter

rörelsefrämmandeformiföretagenExempel är avuttaginkomsterna. ur
kunnatdettaomfattningendärunderlaginget avfinnsDetkostnader.

emellertiddet ansettsharNR-arbetetIekonomin.helaförpreciseras
Därföralls.beräkningaringahellre änuppskattningarmedbättre grova

branscher,i vissalönesummornaförgjortspåslagschablonmässigahar
tjänstebranscherna.någraochhandelbyggnadsverksamhet, avfrämst

i NRsoförklarad restpostbeskrivsfinnstillägg senare endessaTrots som
grund-denståndtillförnödvändig attärinkomstberäkningar, som

utgifter. Dennaochinkomstermellanidentitetenkontomässigaläggande
visarvilketlöner,förtillägget svartaännågot störreär t.o.m.restpost

medberäknats ännuhabordedetoch snarastunderkanti attdetta äratt
belopp.större

ekonomi kanföljdtillundertäckningen svartdär avinkomstposterDe
företag.personligafråndriftsöverskottenallvarlig ärbefaras mestvara

jordbruksfastighet,inkomstdetgälldeskattesystemet avtidigaredetI
skeri det systemetredovisningenrörelse, nyaochfastighet menannan

inte baraemellertidfinnsDetnäringsverksamhet.benämningenunder
gäller dessadetproblem närbegreppsmässigaundertäckning ävenutan

försäkringspremierochräntekostnadertill detta ärorsakinkomstslag. En
definitio-NRsenligtdriftsöverskotteniingåravdragnaär sommensom

kalkylerasi NRkapitalförslitningavdragspostengällerVidare attner.
skattebes-ochföretagsbokföringenligtavskrivningmetoder änmed andra
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tämmelser. avdrag enligt dockDessa NR sannolikt högre iär än
företagsbokföringen lägre de medges enligt skattebestämmel-änmen som

Slutligen ingår inkomsterna från handelsbolag och arrendenserna. m.m.
bland inkomsterna rörelse, medan de enligt NR med itasav upp-
gifterna driftsöverskott ingår bland hushållensöver kapitalinkomster.utan

Dessa omständigheter jämte den betydande undertäckning kanär som
konstateras skälen till NR inte använder dessa uppgifteratt som
statistikunderlag har byggt beräkningarna med stöd andrautan upp av
källor. Om inte gjort detta skulle inkomstrestposten varit ännuman

För jordbruk finns sålunda uppgifterstörre. driftsöverskott i denöver
s.k. totalkalkylen jordbruk. denna inkomsternaI för helaöver mäter man
branschen med hjälp uppgifter råvarukostnadema för olika delaröverav

livsmedelsindustrin, hos mejeriema, slakteriema och kvarnindu-t.ex.av
strin. Man har också uppgifter import och jordbrukspro-över export av
dukter. Beräkningarna jordbrukamas kostnader baseras däremotöver i

utsträckning undersökningarna jordbruksföretagens deklara-överstor
tioner.

Också de personliga företagens inkomster från skogsbruk kalkyleras
med analoga metoder. Sålunda ställer virkesbalanser, därman upp
uppgifter användningen rundvirke erhålles från sågverken ochom av
massaindustrin och där uppgifter och import kompletterarexportom
balanserna så kan räkna fram avverkningarna. Det finns medatt man
denna metod dock vissa svårigheter fram precisa uppgifter huröveratt

del avverkningarna inkomsternaoch faller de personligastor av som
företagen på skogsbolagen.resp

Den istörsta NRs beräkningar de personliga företagensöverposten
driftsöverskott inkomsterna i andraär näringsgrenar jordbruk,än
skogsbruk, fiske och fastighetsförvaltning. Dessa beräkningar ingår i ett

där BNP beräknas från inkomstsidan det s.k. BNP-ink-system -
I BNP-ink beräknas förädlingsvärdet branschvis detochsystemet. görs

när det gäller driftsöverskotten uppdelning den delen som avser
aktiebolag och den del faller personliga företag. Förädlingsvärdetsom
enligt BNP-ink på branschnivå inteär helt samordnat med det ingårsom
i NRs produktionsberäkningar. Totalt överensstämmelsenär docksett
bortsett från de allra åren acceptabel. BNP-ink ligger till grundsenaste
för de totaler driftsöverskott från rörelse redovisas i hushållensom som
inkomstkonto.

Ett viktigt underlag i BNP-ink för de personliga företagens drifts-
överskott beräkningarär sysselsättningen inom dessa företag.över Det
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arbetskrafts-iochfolkräkningarnabåde idettaantalsuppgifterfinns om
sysselsättningsberåkningar görsNRslAKU.undersökningarna

antalformvolymmått ibättreframfår avsåomräkningar ettatt man
CentralaMed hjälposäkra.dockomräkningar är avarbetstimmar. Dessa

medföretagare utanuppdelningvidare resp.Företagsrcgistret görs en
uppgifterbranschvisadessutomkategori finnsförstnämndaanställda. För

enligt KU.utbetalda lönesummorom
antagandebaserasrörelsefråndriftsöverskott ettBeräkningarna över

arbctskraftsersättningbransch som peri varje tar utföretagarna enatt
företagenpersonligadehoslöntagarnagällerdentimme motsvarar som
kapitaler-företagarnastilläggdettaTill görsanställda.med ett avsersom

ocksåuppgifterdestödmedberäknatshartillägg somsättning. Detta av
aktiebolagenförlönekronadriftsövcrskottBNP-inkiföreligger perom

förfinansstatistikenkalkyler ärdessaförUnderlagbransch.i samma
gäller iarbetsgivaravgiftertill detagitsocksåhar somHänsynföretag.

konsulterochvaruhandelbranschervissahar ibransch. Det t.ex.varje -
nedjusteringar,formimetodengenerellaifrån den avgjorts avsteg- för dessaförädlingsvärdetmedjämförelserdelsmotiverasnågot avsom

beräknadededelsproduktionsberäkningar, atti NRsbranscher av
osäkra.ärarbetstimmarna angettssom

föruppgifternafastighetsförvaltning kanfråndriftsöverskotlFör
ingår meddefinitionsmässigtdeeftersom sammautelämnas,häregnahem

hyresfastig-Beträffandeutgiftssidan.ochinkomstsidanpåbådebelopp
bostads- ochkalkyler överfrån NRshämtasberäkningarnagällerheter att

osäkertmycketemellertidhar ettfastighetsförvaltning. Dessaövrig
pådriftsöverskottendelagällerdetminstinte när attunderlag, upp

kalkyleröverslagsmässigaVissaföretag.personliga somochaktiebolag
dessutom äruppgifternatyderfastighetsförvaltning attförgjorts

underskattade.
drifts-ochlänerförbådenivåtalenosäkerhet isålundafinnsDet

skillnadenhushållssparandetberäknaremellertid somOmöverskott. man
fårutgifternaberäknadeoch deinkomsterna mankalkyleradedemellan

via SCBserhållakannivå,denbetydligt underliggertal, mansomsom
inkomstbe-tilltilläggdärförDet görsFiR. ettfinansräkenskaper

fallerintesparandetgör attformiräkningarna restpost, somenav
i FiR.uppgifternaförgällerosäkerhetsmarginal,nedanför den som

hälftenförstaunderårmiljarder krtill lO avDenna perrestpost anges
faktormedskrivits fram motsvarardenharEfter 1985 soml980-talet. en
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inflationen. Det saknas tillräckligtännu underlag för eventuelltatt
dennaompröva under åren efter skattereformen.restpost

Beräkningar denöver sektornsvarta

I tablån nedan visas för åren 1980, 1985 och l99l hur den sektornsvarta
kan beräknas material finns i NR och i dess statistikunderlag.genom som

Miljoner kr löpande priser

1980 1985 l99l

Svarta löner enl NR 4.104 6.114 11.132
Inkomstrestpost 10.000 10.000 15.060

redovisadeföretagarinkotnster 14.314 23.812 4l.O77

SUMMA ekonomisk verksamhet 28.418svart 39.926 67.269
Procent BNP 5,4 4,6av 4,6
Procent iBNP näringslivet 7,0 5,9av 5.9

De båda översta delposterna har kommenterats tidigare. redovisade
företagarinkomster har erhållits skillnaden mellan å sidan NRssom ena
driftsöverskott för jordbruk, skogsbruk, rörelse och hyresfastighet samt
inkomst från handelsbolag, arrenden och å andra sidan HlNKsm.m.
uppgifter företagarinkomster. Från NRs siffror har förom att
jämförbarhet dragits kalkylerade ränteutgifter för rörelsekapital.av

Enligt beräkningarna uppgick den ekonomiska verksamhetensvarta med
de definitioner kan härledas tillNR drygt 28 miljarder kr 1980som ur
och 67 miljarder kr 1991. Detta motsvarade 5,4ca BNP 1980procent av
och 4,6 l99l. Om hänsyn tillprocent del BNPtarman att en av
produceras i offentliga sektorn och i stället relaterar ekonomisksvart
verksamhet bara till den del BNP produceras i näringslivet blirav som
procentandelarna högre 7 1980 och 5,9 l99l.procent procent-

Den del den ekonomin, kommit med isvarta NRs beräkningarav som
har inte ökat lika snabbt BNP. Det skulle sålunda ha inträffatsom en
successiv relativ nedgång under 1980-talet och möjligen viss relativen
ökning under l99l. Det givetvisär svårt bedöma detta avspeglaratt otn

reellt fenomenett eller det beror på NR-statistikerna inte varit likaattom
framgångsrika tidigare med korrigera kanske tilltagandesom att en
missvisning i den ekonomiska statistiken.
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högagivetvis detekonomin ärdentillförklaring svartaviktigEn
Ommycket lönsamt.inkomsterundanhållandegörskattetrycket, avsom

denocksåborde svartaskettivilket setttilltarskattetrycket stort --
underskattadBNPskullefallsåIvita.till denrelativt varaökaekonomin

år.underjusterasbehövaoch senareofficiella NRi de upp
underskattadede äri BNPkomponenterfinns omDet som -tre -

nämligenbilden,påverkanämnvärtkunnaförtillräckligt atttungtväger
mellan exportinvesteringar nettotaktiebolagens samtkonsumtion,privat

skullekonsumtionenprivatadenbaraemellertid somDet äroch import.
berörkomponenternaövrigaekonomi debildenpåverka svartav -

ochintensifieradeekonomi. Dethushållssektomsinteframgårsom
tagitsNR-systemetinomavstämningarmed sommetodarbeteförbättrade
privatförminstintetillämpatsochårendeunderbruki somsenare

försämradfåtthaskulleberäkningarnadock enkonsumtion talar attmot
ökateffekternamisstanken ettbarasålunda avprecision. Det är om

kunnaskulleberäkningarnaförtalar varaintuitivt attskattetryck som
iunderlagempirisktframgått ingetfinnsdetunderskattade, sommen

detta.bekräftarstatistiken som

verksamhetekonomisköver svartberäkningarAndra

illegalochlegalbådedefinitioner attNR-systemetsavsnittet angavsI om
denuteslutsskälpraktiskaingåskallverksamhetproduktiv men av
ochsmuggelgodsdockbör attDet noterasproduktionen.illegala

importvärdemedkommerdelsannolikttillpraktiken somi stornarkotika
med.räknasintedäremotdistributionsledetigörsvinstermedan de som

medalls kommernarkotikahandel sominnebärsistnämnda t.ex.Det att
hembränning.gällerliknandeNågotSverige.iverksamhetekonomisk

detkonsumtionenprivataingår i dendetta menförRåvarukostnadema
varkenmed,intemedför kommertillverkningsprocessenmervärde som
ökninginkomstsidanpåellerkonsumtionprivat somutgiftssidanpå som

sprittillverkning.branscheniföretagpersonligafördriftsöverskottav
illegalaandraochmed dessaräknameningsfulltinteförefaller attDet

skatteundan-tillsiktar mätaockså attstudie,dennaiverksamheter som
medsvårigheternauppenbara attpå debarainteberordragandet. Detta

sigskiljerkaraktärsintillaktiviteternapådataunderlag även attutan
Denbeskrivitsverksamhetenoredovisade ovan.övrigafrån den som

skatteundandragandet,tankemedenbartsamhällsfarligsistnämnda är
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medan de illegala aktiviteterna destruktiva för samhälletär primärtav
helt skäl.andra

Fusk mervärdeskattenmed

Med hjälp material i ocksåNR det möjligt totalbildär denattav en av
undandragna mervärdeskatten. kalkylerasI NR sålunda produktflödet från
produktion och import till olika slag användning. Detta sker iav
detaljerad form i input-output-räkenskaperna, vilka innehåller balanser för
inte mindre 300 slag produkter. l dessa kalkylerasän sålundaca av
mervärdeskattens andel värdet de produkter används förav av som
konsumtion och investering. Detta sker deatt momssatsergenom som

förgäller varje produkt appliceras för och produkterna. Detvar en av
totala momsbeloppet enligt NRs beräkningar kan sedan jämföras med hur
mycket verkligen inbetalats i samband med momsuppbörden.som

I beräkningarna erhålles betydande diskrepans mellan den beräknadeen
och den faktiskt inbetalda Hela denna diskrepans borde i NR-momsen.

egentligen föras tillägg till driftsöverskotten i de olikasystemet ettsom
branscherna. har dockMan bara kunnat detta i begränsadgöra om-
fattning. dåDen metod tillämpats har varit reducera denattsom moms

kalkylerats för privat konsumtion med faktorn 0,95. Dettasom av varor
innebär den5 kalkylerade i stället förtsatt procent av momsen som
handelsmarginal, med motsvarande uppjustering driftöverskottet iav
branschen varuhandel.

Om vill använda momsdiskrepansen mått den doldaman som
sektorn måste korrigera redovisadede siffrorna med hänsyn till deman

relaterade justeringarna på varukonsumtionen. Dettaovan av momsen
framgår nedanstående tablå.av

1980 1985 1989 1990 1991

Reduceradkalkylerad 38.266 65.909 97.208 124.576 145.371moms
Tillägg i varukons. 1.197 2.022 2.863 3.361 3.649moms
Summa kalkylerad 39.463 67.931 100.071 128.117 149.020moms
Faktiskt uppburen 34.641 60.523 93.279 112.399 127.415moms
Momsdiskrepans 4.822 7.408 6.792 15.718 21.605
Skattepliktigtvärde 22.421 31.581 28.953 64.886 86.418
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sektorndeniinkomsternavad svartamåttMomsdiskrepansen ettger
tilluppgick 1980Diskrepansenundandrageni formbetyder moms.av

1991.miljarder21,6tillökatperiodenunderharochmiljarder5nära
medsambandiperiodiseringsproblemiblanddockSerien störs av

momsdis-iiluktuationertillfälligavilketuppbördsrutiner,ändrade ger
1989.bl.a.inträffadeDettakrepansen.

inkomsterde motsvararstorlekenberäkna svarta somkanMan
aktuellamed dendenna momssat-divideramomsdiskrepansen attgenom

med det ärsammanhängerberäkning attdockdet ärAtt grovensen.
antalförtillämpasreducerad etteffekternainsvårt att momsvägaatt av

beräkningsmetoddennaenligtuppgickinkomsternabranscher. De svarta
1991. Förmiljarder86tillöka överför1980,miljarder22 atttill ca

och 9080mellaninkomsterdoldadessa1980-talet utgördelenstörre
ihuvudkalkyleniinkomsterredovisatsde svartasomprocent somav

20ligger nästanvärdenmomskalkylen1991För somtabell ger
huvudkalkylen.miljarder över

pekabarakanoch ettberordettavadoklartdockDet manär
kansådaneffekt. Endennakanfaktorer,antal sammantagna gesom

reduceradeffekternabeaktatkorrektinte moms.kalkylenbestå i avatt
skullemomsfusketeffektskulle attfaktor voreEn sammagesomannan

inte kanaprioriåtminstonefaktor,tredjeökat. Ensuccessivtha som
i före-beräkningarnaenligtinkomsternadeuteslutas, svartaattvore

sindock iskulleår. Dettaunderskattatshaskulleavsnittgående senare
sparandehushållens ärocksåinnebäraochi NRfel attavspeglatur

haftsidanå andraFiR,styrkasintedockkanunderskattat. Detta somav
deunderjuststatistikunderlag senastetillförlitligtfåmedproblem ettatt

aren.

ochinkomsterdeklareradeledningmedBeräkningar av
socio-ekonomiskaolikaförlivsmedelskonsumtion grupper

mikro-hjälpmedekonomiberäknametod för svartintressant avEn att
MetodenWeber.ochPissaridesStorbritannieniutvecklatshardata av
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Apel,har beskrivits i Mikael ocksåuppsats gjort beräkningaren av som
för Sverige.

Metoden baseras undersökningar hushållens utgifter, s.k. Familyom
Expenditure Surveys. I dessa får hushållen sina konsumtionsutgifter,ange
med uppdelning på olika slag och tjänster. Uppgifterna baserasav varor

anteckningar inköpen,över hushållen anmodas göra under desom
perioder undersökningen pågår. l Sverige har sådan undersökningen av
Hushållens Utgifter HUT gjorts bl.a. för 1988.

Ett grundläggande antagande gjorts utgifternaär för livsmedel-som att
sinköp inte påverkas de olikartade möjligheter till underdeklarationav av
inkomster föreligger för olika socioekonomiskasom utangrupper att
dessa korrektär rapporterade. Vidare har antagits inkomsterna äratt rätt
rapporterade för vissa hushållsgmpper. Slutligen har utgått från attman
utgiftsfunktionema alltså relationerna mellan inkomster och utgifter- -för livsmedel förär alla befolkningsrupper.samma

Den befolkningsgrupp, ofta ha de möjligheternastörstaantassom att
underdeklarera inkomster personligaär företagare och också Mikael
Apels undersökning denna Han har dock uteslutit lant-avser grupp.
brukare, eftersom livsmedelskonsumtionen för dessa till betydande delen
kommer från den rörelsen. Jämförelsema bl.a.görs medegna utgifts-
funktionerna för offentlig-anställda och resultat erhålles desom att
faktiskt disponibla inkomsterna för företagare lantbrukare skulleutom

30 högre de deklarerade.änvara procentca
Det intressantär jämföra denna beräkningatt med de belopp som

erhållits i huvudkalkylen och detta ocksåär möjligt eftersom NR nyligen
byggts med s.k. socialräkenskapsmatriserut SRM. En SRM föreligger
för 1988 och i denna kan erhålla den disponibla inkomsten uppdeladman

olika socio-ekonomiska jfr tablån nedan. Underlaget förgrupper,
denna uppdelning har erhållits från HlNK, beräkningarna har gjortsmen
för antal delposterett ochstort de diskrepanser då finns mellansom
HINKs totaler för alla och NRs makrodata har fördelatsgrupperna
proportionellt mellan grupperna.

Mikael Apel. An Expenditure-BasedEstimateof Tax Evasion Sweden.First draft,
July 1993, Uppsala Universitet.
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socio-ekonomiskaolika grupperinominkomstDisponibel

krMiljarder
KVOTDISKREP.HINK1988SRM

1,1115,8143,6159,4Arbetare 1,031,341,642,9tjänstemänLägre 1,054,281,085,2mellangruppTjänstemän,
1,6010,317,227,5Företagare 1,351,95,37,2Lantbrukare 1,3329,889,6119,4Pensionärer
1,155,435,741,1Övriga ofördelade 1,1468,9476,6545,5HushållSza

11,9Intresseorganisationer

557,4inkomstdisponibelSza
584,4konsumtionprivatdärav
-27,0sparande

beloppunder debetydligtframgårHINK liggerfrånUppgifterna som
intepåverkasjämförelsendockbör attSRM. Deterhålles i noterassom

NR ävenmed i atttagits utan avinkomsterdebara svarta somgenom
justeraskunnatHINKidefinitionsolikheter genommätfel ochbåde

betydligtdockerhållesföretagarnamakrotal. Förmed NRsjämförelsen
ocksåär noterastudie. Intressant attApelsMikaeliprocenttal änhögre

ocharbetar-förframkommerskillnaderbetydandebeloppsmässigtde som
observerasdock attdetsistnämnda bördepensionärshusháll. För

innebäraHINKiuppgifterna endel beror synstillskillnaden attstor
vadmedjämförtpensionsinkomster, somunderskattningbetydande av

i NR.redovisas

metoderMonetära

omfattningenberäknaförinternationellt avtillämpas attmetoderDe som
ochi NR äruppgifternafrånutgår ofta avverksamhetekonomisksvart

säkertinte ärdetdockNackdelen är attbeskrivitsden ovan.typ som
både NRochekonomidold attellerallinfångarverkligenNR svartatt

resultat. Detlågamissvisandedärförmetodenbeskrivnadenoch ger
baserasochofta använtsmetoderandra somemellertidfinns även som
ekono-och volymenbetalningsmedelmängden avmellanjämförelser
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miska transaktioner. Dessa metoder bygger i grunden Fishers
bytesekvation

MV PT

där M mängden betalningsmedel,är V dess omsättningshastighet, P
priserna och T mängden transaktioner.

En sådan studie uppdrogs börjani 1980-talet E.L. Feigeav av
Industrins Utredningsinstitut IUI. Uppdraget fullföljdes aldrig helt men
vissa resultat föreligger i dock publicerat lUl-Working Paperett
1985: 153.

Den metod tillämpats Feige innebär först bestämmerattsom av man
mängden betalningsmedel och beräknar dess omsättningshastighet. Genom
uppgifter NR och FiR kan sedan beräkna volymen transaktioner.ur man
Vid avsaknad dold ekonomi och givet tillförlitliga skattningar skulleav
dessa beräkningar principiella skäl samstämmiga resultat. När detav ge
föreligger dold verksamhet vad beaktats iutöver NR skulle dennasom
sålunda kunna beräknas residualt.

Feiges studie period från början 1950-talet till mittenavser en av av
1980-talet. Under denna period, kännetecknades både valutakon-som av
troll och reglerad kreditmarknad, det knappast några problem attvar
bestämma mängden betalningsmedel. Däremot beräkningarnaår av
omsättningshastighetema och hur dessa förändrats betydligt osäkra.mer
Inte heller beräkningarna volymenöver transaktioner och dessav
förändring problem. Mångaär beräkningarna kan visserligenutan av
erhållas från NR. En emellertidstötesten avsaknaden uppgifterär av om
bruttovolymen finansiella transaktioner, dvs. köp och försäljningrentav

icke-monetära långfristiga tillgångar fastigheter, aktier, obligatio-av som
tillgodohavanden och lån i banker och mellanhandsinstitut.ner,

De siffror och diagram redovisas i Feiges studie Sverige ochöversom
för den delen i liknande studieräven gjorts för andra ländersom ger
siffror uppseendeväckandeär höga och visar på stark tillväxtsom som en

den dolda ekonomin. För Sverige skulle sålunda den andel de totalaav av
inkomsterna redovisas i haNR ökat successivt från ganskasom ens
låga värden i början 1960-talet till inte mindre mellanän 25 och 30av

i början 1980-talet. Dessa uppgifter skall läggas tillprocent deav
uppskattningar ekonomi och innebärsvart presenteratsav som ovan
sålunda bara mellan 65 och 70 den totalaatt ekonomiskaprocent av
verksamheten skulle ingå i NR. Den ekonomiska statistiken och NR med
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börjansedansålundaskulleekonomiskattningarimplicitadess svartav
missvisande.varit1970-talet ha grovtav

sysselsättningsintensitetJämförelser ang

DenisonzEdwardekonomenamerikanskedenemellertidfinnsDet som
penningmängdenrelevanta änmycket omandra måttvisat är mersom

nämligentillväxt,sannolikaoch desssektorndoldavill belysa denman
Medarbetskraftstalet.relativadetochsysselsättningsintensiteten
ochsysselsattaantaletmellankvotensysselsättningsintensitet avses

kvotenarbetskraftstalet ärrelativaålder. Detarbetsförbefolkningen i
arbetsföraoch denarbetslösaplussysselsattamellan arbetskraften --

skullesektordoldväxandesnabbtochbefolkningen. Om storen
sysselsätt-bordestatistikenekonomiskai denfelredovisningförorsaka

bordeså falliminska, förarbetskraftstaletningsintensiteten och personer
ochsysselsättningenrapporteradedenutanförfallautsträckningökandei

arbetskraften.
befolkningenförst1991och19851980,för årenTablån visarnedan

sysselsätt-beräkningNRsenligt samtsysselsattaarbetsför ålder, antali
avspeglarnågotökat,periodenunderharningsintensiteten. Denna som

underbiastilltagandeEnkvinnorna.försysselsättningsgradÖkaden
emellertid kunnabordeekonomidoldväxande1980-talet följdtill enav

NRsförsysselsättningsintensitet männen.minskandeispåras en
kön,fördelningnågondock intemedgersysselsättningsberäkningar

AKU.hänvisad tilldärvid ärutan man

arbetskraftstalrelativaochSysselsättningsintensitet

199119851980

6.2626.1186.041Befolkning 16-74 år
4.4824.3224.234NRAntal sysselsattaenl 71,670,670,1NRSysselsättnjntensitet enl

7270,370,1AKU
84,083,586,216-64därav män 80,076,973,4kvinnor
86,085,987,7Relativa arbetskraftstal för män
84,881,377,9kvinnor

zReview 1982:1.Wealthandof Income
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Sysselsättningsintensiteten enligt AKU välstämmer medöverens
motsvarande enligt NR, dock med tendens till något kraftigare ökningen

slutet perioden. Tablån visar intensitetstalen förmot och kvinnormänav
i åldersgruppen 16 64 år. Talen för kvinnor har ökat betydligt, från-
73,4 1980 till 80 1991. Enligt årliga beräkningarprocent procent som
dock inte återges här minskade talen för medmännen ett procenten-par
heter mellan 1980 och 1981 därefter har de legat imen stort setten
oförändrad nivå, dock med tillfällig uppgång 1989 och 1990.en
Tablån också de relativa arbetskraftstalen för kvinnor,mänanger resp

alltså sysselsatta plus arbetslösa i relation till motsvarande befolknings-
i arbetsför ålder. Varken i sysselsättningsintensitet eller i relativagrupp

arbetskraftstal kan spåra någon tendens till arbetskraftattman svart
skulle ha fått någon markant ökad betydelse under den redovisade
perioden. Om detta allt skulle skett måste det intetrots göra särskiltman
realistiska antagandet det 15-tal deatt mänprocent t.ex.av som
registrerats sysselsatta under perioden i betydligt stigandesom
utsträckning skulle ha fått sysselsättning i den sektorn. Man kansvarta
givetvis inte utesluta så skett i viss omfattning inte så kraftigtatt men

Feiges kalkyler skulle förutsätta.t.ex. En dold sysselsättningsin-som
tensitet så mycket orealistiska 10 skulle sålunda denom procentsom om
påverkade lönesummorna proportionellt innebära ökning svartaen av
löner i storleksordningen miljarder,60 vilket i sin skulle innebäratur ett
påslag BNP med i förhållande till Feiges beräkning blygsamma 4
procent.

Beräkningar skatteundandragandetav

Som utgångspunkt för de beräkningar skatteundandragandeöver till följd
ekonomisk verksamhetsvanav nedan det förstärpresenterassom

nödvändigt precisera olika skattebaser i realekonomiskaatt Dettatermer.
görs i nedanstående tablå, i sin anknyter till den tablåtursom som
presenterades i inledningen rörande NR-systemets definitioner.

A. Skatter utgått på produktion och inkomster i korrekt redovisadsom
verksamhet.

B. Skatter skulle utgått ekonomi, i NR.uppmättsom svart
C. Skatter skulle utgått ekonomi, iuppmätt NR.som svart
D Skatter skulle utgått illegal produktiv verksamhet.som
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ekonomi,från vit trans-kapitalinkomsterutgått somSkatterE. som
korrekt.deklareratsochsektorertill andrafererats som

deklareratskapitalinkomsterutgåttskulle somSkatter som
korrekt.

kapital-deklareradekorrektochrealiseradeutgåttSkatterG som
förmögenhet.ochvinster

deklareradekorrektrealiserade,utgåttskulleSkatter menH. som
förmögenhet.ochkapitalvinster

H. DetFC DB +++skatteundandragandet +totala motsvararDet
beräknaförframställningenföreliggande attdenunderlag iingetfinns

sigbegränsarkalkyl,görasålunda baragårtotal. Det att somdenna en
kategorien B.till

iinkomsternaerlagtsskulleskattmycketberäkna hur omFör somatt
delsbehöverredovisade vetakorrektvaritverksamheten manden svarta

vilkatillställningdelsinkomsterna, tadeomfattningen svartaav
Enträffatsskulle hadessaskattesatseroch av.beskattningsformer som

ytterligareemellertidkomplicerasskatteundandragandet avberäkning av
därmedochprisernainverkanbeskattningensnämligenfaktor,en

volymerna.
skatteundan-hurkalkylerasöka stortintressantgivetvis attDet är mest

därförnedanBeräkningarnaskattereformen.varit efter avserdragandet
skatterefor-föreför ärkalkylermotsvarandekunde göraOm1991. man
skattesyste-olikadebedömaförunderlagfåprincipi attskulle manmen

praktikenitveksamtmycketemellertideffektivitet. Det manär ommens
sådankunna göraförkalkylernaiprecision att entillräckligfåkan

bedömning.
detärskattesystemensvenskai degällerskattesatserMed de höga som

mycketvolymeroch ärpå priserinverkandessgivetvis vänta attatt
erlägganormalttkr har100bruttoomsättning att momsbetydande. En

tkr3280,35100-20storleksordningeniegenavgifter20 tkr samt
genomsnitt 31på i procent,kommunalskattutgår mennettoinkomstenPå

20påskattstatligdessutomträffasbrytpunkteninkomster över av en
genomsnitt-blir deninkomsternafjärdedelgällerdettaOm avprocent. en

angivnadenomsättningFör36marginalskattesatsen avliga procent,

3Här avskrivningar,ochrörelsekostnaderavdragsgillafrånbortses
och skatter.egenavgifterförbasenreducerarsom
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från inkomster brytpunkten blirstorleken, undanhållen överärsom
sålunda den inkomstskatten O,3680-28 19 tkr. Denundandragna

skattesatsen blir därmed 20 28 19 67 Dettatotala + + procent.
innebär kan offerera sina produkter tillekonomisk verksamhetatt svart
exempelvis priset och ändå betydligt lönsam korrekthalva änmervara
redovisad verksamhet.
Det givetvis inte precisera vilka priser skulle ha gälltgår att som om

verksamheten obeskattade flyttats till den beskattade.i den sektorn över
för antyda det då måsteBeräkningen kan bara användas röraatt attovan

sig betydande prisökning. Under sådana förhållanden skulleom en
kommit till stånd. prisökning påmycket verksamheten sannolikt Enav

50 i kombination med volymminskning på 50t.ex. procentprocent en
skulle ökning skatteunderlaget med l,500,50 75 procent,ge en av
och angivna med 67erlagd skatt skulle då med de skattesatserna öka

det breddade underlaget, dvs. med drygt 50 Omprocent.procent av
volymminskningen skulle skatteunderlaget ökastannade vid 33 procent
med tidigare obeskattade verksamheten.100 dvs. med hela denprocent,
Erlagd skatt skulle denna.därmed öka med 67 procent av

Det finns för fastställa effekternainget empiriskt underlag på priseratt
och volymer vid hypotetisk överflyttning från obeskattad till beskattaden
verksamhet. Man kan därför bara skatteundandragandet i formange av

överslagskalkyl. förenkla denna har antagits konstellationenFör att atten
prisökning-volymminskning sådan skatteunderlaget skulle öka medär att
100 det beräknats för den dolda sektorn.beloppprocent av som

Överslagskalkyl 1991. Miljskatteundandragandet kr.över

Typ ink.skattbelopp moms egenavg summa

Svarta löner 2.226 3.117 2.115 7.45811.132
lnk.restpost 3.012 2.861 10.09015.060 4.217
Företag. ink 27.52241.077 8.215 11.502 7.805
Summa 13.453 18.836 12.781 45.070

De dolda verksamheter löner, redovisadegenererat svartasom
företagarinkomster inkomstrestposten antagitseller bidragit till har utgöra
rnomspliktig undandragna framgårverksamhet och den därvid momsen

tablån ha beskattats medAlla borde därutövertypernaav ovan. egenav-
gifter motsvarande de beloppen. Beträffande inkomstskatten harangivna
antagits belastas med marginalskattesatsinkomsterna i genomsnittatt en
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i denskatteundandragandettotaladetvisarTablân att36på procent.
miljarder kr.45tilluppgåtthaskulle1991sektorn casvarta

siffra. Det ärosäkermycketdetta ärunderstrykasdock attbör enDet
ochfull skattesatsmedberäknasbör omoklartsålunda momsom

fallitskulle överinkomsternamycketbeträffande hur somantagandet av
varuskatter änandragäller ävenVidare momsriktigt. attbrytpunkten är

utgåttförmånerochbidragmängdochundanhållnablivit atthakan en
ocksågivetvisberorosäkerhetgrundläggandepremisser. Enfelaktiga

denbildexakt över svartaintekalkylemapresenteradede ger enatt
ochpris-bedömaförunderlagingetfinns attSlutligenekonomin.

verksamhet.elimineringhypotetisk svartvolymeffekterna avenav
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Bilaga 5 Analyser tjänstesektornav

hos sekretariaten inom EU och
OECD

1 EU-studie våren 1994

Våren 1994 EU publicera studie tjänstesektoms ställningattavser en om
inom gemenskapens medlemsländer. Studien omfattar emellertid inte
hushållssektom. sektorerDe behandlas är och kommuni-transport-som
kationstjänster, företagstjänster, bankñnanstjänster, hotell- och restau-
rangnäringen byggsektorn. Målet för studien produceraärsamt att en
bred kartläggning respektive sektor inom varje medlemsnation.av

Rapporten belysa såväl makroekonomiska karakteristikaattavser av
förädlingsvärde, produktivitet, sysselsättningtypen och investeringsnivâ

mikroekonomiska drag, marknadsstruktur, koncentrationsgrad,t.ex.som
omfattning produktdifferentiering och anställningsstrukturav etc.

I sepember 1993 publicerade EU kortfattad projektbeskrivning meden
åtföljande förstudie Impact of The Internal Market The Tertiaryon
Sector, Buiges Sapir, September 1993. 1 förstudien konstateras att
skapandet den inre marknaden kommer medföra omfattandeattav
strukturförändringar inom tjänstesektom. Sektorer varit skyddadesom
från internationell konkurrens kommer få iverka helt marknads-att en ny
struktur. Hit hör banksektorn, telekommunikationer, byggsektorn och
försäkringsmarknaden. sektorerDessa förutspås snabb tillväxt ochen
ökad sysselsättning. Hotell- och restaurangnäringen redan välär
intemationaliserad och därför mindre omställningsproblem.tros

Förstudien beskriver antal faktorer utmärkande förett som anses
tjänstesektom. Hit hör relativt andel små och medelstora företag,storen
relativt många deltidsanställda kvinnor behovet direktkontaktsamt av
mellan producent och konsument vilket produktionengör får lokalatt en
geografisk karaktär.

Tjänstesektom i vid mening spelar viktig roll för EUs ekonomier.en
Den svarade 1990 för 48 % BNI ochnärmare 42 % den totalaav av
sysselsättningen. Medan antalet arbetstillfällen i industrisektom minskat
med 4 miljoner mellan 1980 och 1990 har de ökat med 8 miljoner inom
tjänstesektom.
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denBNI% utgör50omfattar närmaretjänstesektornSamtidigt avsom
Däremotländerna.mellanhandelnden totala% svarar20inte än avmer

direktin-utländskaallahälftenförtjänstesektomdirektinvesteringar i av
bemärkelsekonventionelliInternationaliseringsradeni EU.vesteringar

industrin.inomtjänstesektorn äninomvarit mindresålundahar

USAisysselsättningenförrollTjänstesektorns2
OECD-studiesammanfattningoch Europa enav-

arbetstill-miljoner30skapatsdet1970-talet hartidigaredetSedan nya
i Västeuropa.miljoneromkring 10medjämförai USAfällen att

imedan den%6-7omkringtillminskathari USAArbetslösheten
vad Europasyfte utröna%. I10nivåpå attöverEuropa permanentats en
seminarium1988OECDarrangerade ettUSAtänkas läraskulle kunna av

Creationfor JobMecanismsiresulteradeSeminarieti frågan. rapporten
Rapporten ärParis 1989.OECD,StatesUnitedThefromlessons-

tordeslutsatsrdesshindrarintevilketgammalår att varasåledes ett par
idag.relevanta än

och Europa.mellan USAjämförelserrelevantasvårt göraDet är att
underlättasMigrationkontinent.enhetligrelativt avUSA är stor menen
regler. Europaochspråkvaluta, gemensammagemensamtgemensamen

dettillskillnader ärDessaegenskaper. trotsdärvidlaghar motsatta
kontinentema.tvådemellanjämförelsermöjligt göraatt

tillbakavisade hypotesenseminarietpresenteradesDe rapporter som
snabbaretillhärledaskunnatoch Västeuropamellan USAolikheteratt

denunderländer hareuropeiskaMångai USA.tillväxtekonomisk
i BNPökningtillväxtså hög mätthaft vältidsperiodenaktuella somen

det knappastunderströkseminariedeltagareFlertalet attcapita.per
antaletochtillväxtekonomiskmellansambandnågot mekanisktföreligger

arbetstillfällen.nyskapade

flexibeltUSA mer

makroekonomis-ifinnastår inteoch Europamellan USASkillnaderna att
samhällsekonominamerikanskamikroekonomiska. Denifaktorerka utan

ochVaru-spelrum.harMarknadskraftema störreflexibel.är mer
drashärvidlagslutsatsviktigbättre. Enfungerarfaktormarknaderna som
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på denanalysenfokuseraräcker medintedeti OECD-rapporten är attatt
europeiska.deregleradmindre änarbetsmarknaden. Den äramerikanska

till marknadensanpassadbättrelönestruktur ärlönenivâSåväl som
behov.

flexibeltillräckliga. Envillkor, intenödvändigaendastdettaMen är
backasintedenadekvatfungerasvårtarbetsmarknad får avatt uppom

marknader.fungerandeandra väl
discussioncrucialflexibilitymobility andofThe to anyconcepts are

definetendedhaveBut EuropeansUnited States.of in the toemployment
broaderlittle inandmarketof labor termsmuch inflexibility totermsto

society thatAmericanofwholetheof flexibility.social more
sidlabor. 21justflexible, not

konkurrensenskärperDetexitmöjlighetema större.ochI USA är entry
förmindreetableringshindren ärsamtidigtmarknaderenskilda som

rörligare ochKapitalmarknaden ärin.dem vill komma mersom
samtidigtallokeringeffektivareförborgardiversiñerad vilket somen

Bostadsmarknadenprojekt.finansierahar lättareentreprenörer att nya
underlättarsmidigare. Detbostadsfinansieringsmarknadema äroch

sektorer.ochbranscher, regioneromflyttning mellan
och EFTApublicerades innan EUdennaNoteras bör rapportatt

marknad.europeiskinreslutgiltigt beslutade upprättaatt gemensamen
Eurosclerosisbota denförsökdeltill betydandeDetta projekt attettvar

Så långt OECD-rapportensl980-talet.mycketdet talades så omsom
konklusioner.generella

jobbendeUSAs skapattjänstesektor har nya

miljoner inomskapades 27arbetstillfällenmiljonerAv USAs 30 nya
%för 80anställda svarade20med mindretjänstesektom. änFöretag av

bank- ochsvaradetillväxttaktensnabbastenyanställningarna. denFör
hithörande verksam-fastighetsförvaltning ochförsäkringsväsende samt

ochefterfråganavregleringar, ökadheter. förklarasDetta kan av
inom dessasofistikerade tjänsteralltmermedföljande ökat utbud av

aktiviteter.
ochuppvisat snabbmarknadernytillkommandeMen därtill har antalett

verksamhetersocialafast-foodkedjor,tillväxt. Hit hörstadig som
skötsel parkerstädservice,âldringsvård,förskoleutbildning,daghem, av

och idrottsanläggningar etc.
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förklaringarEfterfrågerelaterade

tagits ihararbetstillfällena i USAnyskapadede65 %Omkring av
öktförvärvsfrekvensen harkvinnligastigandekvinnor. Denanspråk av

andelmening. En störrei vidhushållstjänsterpåefterfrågan enpersons-
någrafast-foodkedjor. Det ärefterfråganökadhushåll har skapat

efterfrågesidan.orsakerangivna

förklaringarUtbudsrelatcrade

sysselsättningsför-tillförklaringenviktigastedenMånga attmenar
häntutbud. Det ärflexibelti attliggerändringarna pro-ett somnya

kommitalltmertjänstersådanatillhandahållande attduktion och av
offentligharföretag. Dessavinstmaximerandeprivata ersattutföras av

tjänster hardessaProduktionhushållen.produktion inomochsektor av
omläggningväsentligenberorskeså kunnatprofessionaliserats. Att en

hjälpMedharsektornprivatapolitiken. Denekonomiska gynnats.denav
och minskadeetableringsinderlagligaborttagandeavregleringar, avav

in påsigprivatamöjligt för entreprenörerblivitdet attskattekilar har ge
från.utestängdatidigaredemarknader varsom

amerikanskadenbetraktarekritiskauppfattning frånvanligEn av
lågpro-handförstaarbetstillfällena i ärdearbetsmarknaden är att nya

McDonaldsekonomin.lägavlönadeochduktiva
denkonstaterasDäri OECD-rapporten. attfrågorDessa tas upp

i Västueropai USAvarit lägre änproduktivitetshöjningengenomsnittliga
lâglönenäringar. Menåterfinns ijobbendedeloch att nyaaven

tjänstemarknader utmärksflertalmodifieras. Ettocksåbilden behöver av
produktivitetstillväxt.starkmycketen

medlåglönejobb ellermedarbetslöshetenlösavi skallFrågan om
låglöne-sigpoolingenexisterarfelställd. Dethöglönejobb är av vare

bringasproblemen lättskulleenkeltdet såhöglönejobb. Voreeller ur
lön ochmed högarbetstillfällenframtrollakanstatsmaktvärlden. Ingen

produktivitet.hög
marknadenskapasendastarbetstillfällen kan attRiktiga genom

mellan entreprenörer,i samspelbehovtill konsumenternasutbud anpassas
undantagviktigamedänanställda. Lönen ärfinansiärer och enom
marknadensochproduktivitetenverksamhetsmässigadenavspegling av

produkten.värdering av
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Produktivitet funktion teknik och teknologi,är arbetsorganisation,cn av
konkurrens och omvandlingstryck, tillgång till humankapital med mera.

Dessutom finns del positiva effekter amerikanskaden utveck-en av
lingen sällan uppmärksammas. lättDet relativtär företagatt startasom
inom hushâllssektorn. Kapitalkostnaderna inte särskilt krävande.är Detta
har gjort det möjligt för med begränsad formell skolning attgrupper

företag. Konsumenter har fått tillgång till tekniker ochstarta ettnya
utbud väljastörre mellan. För producenterna har öppningar givitatt nya

chans till viktig on-tlte-job training. Det skall inte heller bortses från att
många lâglönejobb utmärks omsättning. periodvisAtt anställ-stor taav
ning i sådan verksamhet kan arbetslivserfarenhet.sättett attvara
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