
SOU 1994:6

Sverige och
Europa
En samhällsekonomisk

konsekvensanalys

EG-KONSEKVENSUTREDNINGEN SAMHÄLLSEKONOMI



SQUOK



W
M utredningarStatens offentliga
WW 1994:6

W Finansdepartementet

Sverige och Europa
samhällsekonomiskEn

konsekvensanalys

Betänkande av

EG-konsekvensutredningen Samhällsekonomi

Stockholm 1994



SOU Dsfrân Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar ochSOU och Ds kan köpas svararav
Regeringskansliets förvalmingskontorPublikationer,Fritzes, Offentliga uppdrag av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
106 47 Stockholm

08-20 50 21Fax:
Telefon: 08-690 90 90

CranachOmslagsfoto: Nationalmuseum, Stockholm. Lucas
Betalningen detalj.
Omslag: Rolf Hemegran

Berthilldiagram: MunkestamFormgivning, tabeller och

91-38-13538-8ISBNNORSTEDTS TRYCKERI AB
0375-250XISSNStockholm 1994



u

Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

bemyndigadejanuari chefen förregeringen Finans-Den 28 1993
departementet, statsrådet Wibble, tillkalla medutredningatt en upp-

belysa dedrag samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverigeatt
olika former för deltagande den västeuropeiskai integrationen.av
Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Finansdepar-av

den landshövding Molin ordföran-Björn15 1993tementet mars som
de. ledamöter förordnades professor Fredga, dr PehrSom Kerstin G
Gyllenhammar, förbundssekreterare Claes Hellgren, professor

Hirdman entledigad den april 1993, chefekonomYvonne 1o m
Ulf Jakobsson, fil dr Kazamaki landshövdingEugenia f dOttersten,

filMogård, dr Ingrid Segerstedt Wiberg,Britt direktör Michael
Sohlman och sakkunniga departementsråden Palmstiernajansom
och Wetterberg.Gunnar

huvudsekreterare förordnades dag redaktörenSom samma
Pernilla förordnadesjuni sekreterareStröm. Den 9 1993 som
fil Arvid Wallgren doktorandoch Wodtke.Martinamag

Utredningen har EG-konsekvensutredningenantagit Sam-namnet
hällsekonomi. sammanträden har hållits.Nio

antal fåtthar uppdrag utreda special-i vissaEtt experter att
problem, vilka redovisas bilagor till betänkandet.i Vissaseparata av
dessa bilagor har direkt utredningens medan andraarbete,utnyttjats i
främst bör komplettering till betänkandet. slutsatserFörses som en
och rekommendationer bilagorna författarna själva.i svarar



Utredningens slutsatser bedömningar redovisas detta be-och i
tänkande. Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm i januari 1994

MolinBjörn

GyllenhammarFredga PehrKerstin G

Claes UlfHellgren Jakobsson

MogårdKazama/eiEugenia Ottersten Britt

Ingrid Segerstedt Wiberg Michael Sohlman

/ Pernilla Ström

Arvid Wallgren

WodtkeMartina
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Sammanfattning

BakgrunderI

Kapitel 1

uppdragVårt

Förhand-medlemskap i EG.ansökte SverigejuliDen 19911 om
haft tillharUtredningenfebruariinleddes denlingarna 1993.1

förkonsekvensernasamhällsekonomiskadeanalyserauppgift att
västeuropeiska in-dendeltagandeformer iolikaSverige avav

medelfristigthuvudsak belysts iEffekterna hartegrationen. i ett
studeras:sikt. alternativsker Tredvs vad årsperspektiv, 5-10som

med EES-avtalSverige

omfattasEES-avtaletreferensalternativ. GenomutredningensDetta är
denfyra rörligheterna ochdesedan den januariSverige 19941 av

finnsmarknadstillträdetimarknaden. Vissa begränsningarinre
intejordbrukssektorn. ingårlivsmedel och Sverigeföralltjämt

liksom kravenkvar påGränskontrollerna finnstullunionen.
ursprungsmärkning.

bådafrånvarselEES-avtalet kan med års Försägas parter.ettupp
tilläggsförhand-EES-avtaletdirektiv införlivas i måsteskaatt nya
beslutaenhälligtEES-kommittén måstedärlingar äga om nyarum,

direktiv.
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EU-medlemSverige som

Vid EU-medlemskap deltar helt och fulltSverige deni inreett
marknadens arbete. Handelspolitiken tredje land blirgentemot

Alla gränskontrollerinterna kan därmed slopas. Kravetgemensam.
ursprungsrnärkning försvinner.
Medlemskapet skiljer viktigasig i avseenden fråntvå EES-avtalet:
EU-medlemskapet stabilitet de villkori gäller för denger som

marknaden.inre Och EU-medlemskapet inflytande. skaSverigeger
medlem bidra till finansieringen gemenskapens budget.som av

kan gengäldSverige tillgodoräknai återflöde.sig visst Om EU-ett
länderna bestämmer förverkligasig planer valutaunion,sinaatt en
kan Sverige också under delta.villkorvissa

Sverige utanför den inre marknaden

kanSverige hamna situation utanför den marknadeni inreen genom
EES-avtalet eller det gradvis urholkas ochsägsatt attupp genom

förlorar betydelse.i
innebär nödvändigtvisDet inte utanför andraSverige ståratt

europeiska eller internationella handelssanxmanslutningar. En
utanförsituation den inre marknaden kommer dock betydainte att

återgång till de förhållanden gällde innan EES-avtaleten som
ratificerades. harVi dock grundenantagit iså fall skulle utgörasatt

det gamla frihandelsavtalet från 1973.av
svenska ekonominDen starkt internationaliserad. fallmångaIär

kommer valet anslutningsform till den marknaden barainre påav
marginalen påverka de svensk ekonomiutmaningar ståratt som
inför. anpassning och förändring kommerKrav finnasatt
oberoende hur ställer tillSverige sig EU.av

Kapitel 2

denSverige i internationella ekonomin

ekonomiSvensk i hög grad beroende utvecklingen deniär av
internationella ekonomin. Utrikeshandeln tilluppgår nästan 30

svenska handeln skerBNP. Ca den med75procent procentav av
Efta- EU-länderna.och
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snabbt.ökat Cahar 90OECD-ländernaKapitalflödena mellan
finansiella motiv. Detberäknas dag harflödena äri rentprocent av

tillhar spritt sigvarumarknadenkonkurrensenexempel attett
dock fortfaranderörlighetArbetskraftensproduktionsfaktorerna. är

relativt låg.
tillväxtenmärktstill del iInternationaliseringen har stor av

kommaofta invaritSyftet harutlandsinvesteringar. att nya
produktionskapa-mindre frågaFöljaktligen detmarknader. är om ny

undantagexisterande kapacitet.redan Ettågarbytecitet än avom
investeringarna.utländskajapanskadeutgör

handeln.internationellaför denEU-länderna 40 procent avsvarar
fleraföravseenden varitdem har många änUtvecklingen för i sämre

1980-talethälftenandraindustriländer. Underutveckladeandra av
amerikanska. InvesteringarnadenemellertidtillväxtEG:söversteg

belopp.medbidrogkraftigt. Sverigeökade Aven stora
arbets-lågkännetecknatsefterkrigstidenunderharSverige av

riktochinkomsterfördeladehöga ochrelativt jämntlöshet, ett
tillväxt,har varitProblemenoffentliga tjänster.utbud svagav

dehartillväxtkostnadskriser. Sverigesåterkommandeochinflation
under OECD-snittet.procentenhetlegat drygtåren25 ensenaste

har varitöverhettning1980-taletsföljdeLågkonjunkturen som
tillföll frånsedan 1930-talet. Inflationen 8 2djupasteden procent

med högaTillsammansmånader. räntorloppet någrainom av
harfastighetskris.och Kronanallvarlig finans-resulterade det i en

Arbetslösheten har stigitfallit med drygt 20 gentemotprocent ecun.
kraftigt.

Kapitel 3

europeisk unionEG:s väg mot en

ökandeochstabilitetFred,Romfördraget frånvilar 1958.EG
ekonomiska,detfördjupninglevnadsstandard ska uppnås avgenom

politiska samarbetet.ocksåhandelsmässiga men
Förbundsrepublikenmedlemmar:bestod ursprungligenEG av sex

ochLuxemburgNederländerna,Frankrike,Tyskland, Belgien,
frihandelsorga-reaktion EG,bildades, delvisItalien. 1960 som en

Efta.nisationen
olika faser.har genomgåttSamarbetet EGinom

ekonomiskakonsoliderades detfördjupades ochUnder 1960-talet
jordbrukspolitiken,infördes densamarbetet. 1964 gemensamma
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RedanCAP. tidigt kom finansieringen bli föremål för tvistig-att
heter.

Under 1970-talet ökade gemenskapens politiska ambitioner.
Samarbetet kom präglas ekonomiskade problem följdeattnu av som

oljekriserna och Woods-systemetsBretton sammanbrott.
blev Nio sedanDe Storbritannien,1973 Sex De Danmark och Irland

anslutit till Gemenskapen.sig
trädde frihandelsavtalår förSamma industrivaror kraftiett

mellan Eftaländerna och tillEG. dessFram EES-avtalet börjadeatt
gälla den januari grundade sig bl handelsrelationer1 1994 Sverigesa
till denna överenskommelse.EG

föreslog Wernerplanen EG-länderna1971 skulle bildaatt en
ekonomisk och union, med valuta och medmonetär gemensam -
tiden ekonomisk politik. Planen genomfördes aldrig.gemensam-

inleddes det ekonomiskajanuariI 1979 samarbetet, EMS.monetära
Beslut den räkneenheten byggerom ecun, gemensamma som
medlemmarnas valutor, fattades. Samma valdes ledamöterna till
Europaparlamentet för första direktagången i val.

Eurosclerosis präglade underEG 1980-talets början. Euroforf
för årtiondets avslutning. Med Grekland, därefterochtermenvar

ochSpanien Portugal, blev De Nio Tolv. Liksom vid tidigareDe
utvidgningar diskuterade beslutsformer och möjligheterävenman nu

ResultatetEG. blev Enhetsakten trädde krafti 1987.att styra som
denGenom majoritetsbeslut frågor.i vissa Med En-accepteras

hetsakten bestämde FIG-ländernasig dessutom för principen om
ömsesidigt godkännande: vad har godkänts i land, skaettsom anses
godkänt de andrai medlemsländerna. Vitboken frånäven I 1985
beskrevs åtgärder måste vidtas fram till för den282 år 1992som att

marknaden skulle kunna förverkligas.inre
slutet 1980-talet återuppväcktesI det tidiga 1970-talets planerav

ekonomisk och med centralbank ochunionmonetärom gemensam
valuta. Beslut i Maastricht Då bestämde sig1991.togsgemensam

länderna också för bilda utökateuropeisk medunionatt en
samarbete. tillkom därmedUtöver mellanstatligaEG två nya
Samarbetsområden: säkerhetspolitik inrikespolitik.och Maastricht-
fördraget ratificerades oktoberi 1993.

Framtiden för den europeiska ska diskuterasunionen vid storen
regeringskonferens Vid detta kan haTolv också1996. Demöte
utvidgats till gäller deDe Sexton. Det fyra kandidatländerna frånom
Efta har blivit medlemmar i dem.EU. Sverige är ett av
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marknadenochSverige, EG

Kapitel 4

betydelseoch dessTillväxten

skärptbådeöka tillväxtensyftar tillmarknadeninreDen att genom
detinnebärEkonomisk tillväxtstordriftsfördelar.ochkonkurrens att

ökarTillväxtökar.ochtillgängliga tjänstervärdetreala varorav
behöverekonomi.och valmöjligheterna i Denhandlingsutrymmet en

användas för nåkankonsumtion,i privat äveninte attutantas ut
förbättrad offentlig service.mål tsom ex

fördelningspolitiskarisken förminskar motsätt-Med tillväxt
undvikaochklara sysselsättningenblir också lättareningar. Det att

tillväxt.med högekonomilångtidsarbetslöshet i en
faktorer.rad olikaberorTillväxt en

studiedennabesvara iförsöktharfrågor utredningendeEn av
EES-avtalet, EU-påverkastillväxtenden svenskahurjust ettär avav

utanför den inredär stårSverigemedlemskap eller situationav en
marknaden.

Kapitel 5

marknadeninreDen

tullarRomfördraget. Trotsbeskrivs redanmarknaden iinreDen att
det friahar1960-talet,slopades redan slutettariffer ioch varu-av
skattemässigaochtekniskafysiska,hämmatstjänsteflödetoch av

handelshinder.
förrörlighetfrimarknaden skapasinreDen varor,genom

försökteCecchini-rapportenkdenkapital och arbete. Itjänster, s
medstodvilkaberäkna vinster göraEEG-kommissionen att ensom

beslut avståvilka förlustermarknad liksom attettsomgemensam -
den innebar.från

direkta vinsterDelsslag.tvåenligtVinsterna är, avrapporten, av
sjunker.produktionskostnaderochförsvinnerhandelsbarriäreratt

tillmöjlighetmarknaderindirektaDels vinster störreatt gerav
konkurrens.och skärptstordriftsfördelar
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konsumenternaFör innebär den inre marknaden företagenatt
längre kaninte dela marknader och differentiera priser. Före-upp

för hårdare konkurrensutsätts utländska rnedtävlare,tagen av men
vinner i gengäld ökat tillträde till utländska exportmarknader.

Sverige skulle medlem i fullt tillträdeEU till den inresom
marknaden. EES-avtalet innebär undantag:vissa handel med jord-
bruksvaror och livsmedel omfattas generellt inte.t settex

Också länder står utanför den inre marknaden kansom gynnas
Ävenden kommer till stånd. för dem blir det lättare arbetaattav att

marknad stället för tolv splittrade nationellastoren gemensam
marknader.

inre marknadenDen ökar konkurrensen skyddadei Sverige. Den
sektorn omfattar offentligasåväl verksamheterprivatasom som- -

hälften Konkurrensenutgör nästan BNP. kan delsökaav attgenom
utländska företag direkt etablerar sig delsi Sverige, attgenom

ökar.importen litet landFör Sverige med förhållandevisett som en
liten hemmamarknad kan vinsterna bli samtidigt konkur-stora som

hårdnar.rensen
skapandetMed den inre marknaden följer även strängareav

konkurrensregler. begränsarDe i viss utsträckning stödvilka och
näringspolitiska åtgärder medlemsstaternas kanregeringarsom

Ävenanvända sig företag har hemvist utanförsin kanEUav. som
granskas Kommissionen och dömas till böter. konkurSverigesav
renslagstiftning uppfyller de regler gäller i EG.som

viktig del denEn inre marknaden den upphandlingutgörsav av
kommuner och offentliga institutioner för.stater,som svarar

Sammanlagt denuppgår till offentliga15 BNP. Denprocent av
upphandlingen de flestai EU-länder har hittills striktvarit nationell.

den marknadenGenom inre offentligaden upphandlingenöppnas
för andra länders anbudsgivare. haräven Sverige andel företagstoren
försäljning beror offentlig upphandling. Sverige kan därförvars av
ha särskilt goda förutsättningarsägas dra den inreatt nytta attav

marknaden den offentligaöppnar upphandlingen för utländskaäven
företag.
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Kapitel 6

kapitalbildningochInvesteringar

siktkortekonominrollcentral ispelarInvesteringar genomen -
densiktlängrelitetill,bidrardeefterfråganden genomsom

skapar.detillväxtförmågaochproduktionskapacitetökade som
iandel BNP ärinvesteringarnasdvsInvesteringskvoten av -- EU-med-svensktbeslutår. Ettlägstadag den 40över ettom

bådeinvesteringsvolymenföreffekterbetydandekanlemskap
sikt.och långkort

denhosbådeöverväganden,mångaInvesteringsbeslut styrs av
storföreta-verksammamultinationelltoch hos dettillverkarenlokale

sinaberoendelandgrad någothögreiSverige änär avannatget.
Sverigeiproduktionenökaalternativetkandemstorföretag. För att

utomlands.växaattvara
näringslivssvenskttilltillträdeföretagenEES-avtalet ger

dettaEU-medlemskapetexportmarknad.viktigaste attgaranterar
central faktor.Stabilitetenbestående.blirtillträde är en

begränsningar:tydligaavseendedettaEES-avtalet har i

varsel,med årskandet sägas ettI upp
Efta-erodera inteurholkaskommadet kan omI att --

införas,skareglerkommerländerna överens att nyaom
vidgas.medlemskretsfalnakan EUzsför EESintressetI om

ytterligarefinnsEU-områdetverksamhet imedföretagenFör en
EU-medlemskapet:frånEES-avtaletskiljerfaktor som

produktstandarder,inflytandeEU-medlemskapet överI ger
villkor.företagenspåverkarregelverkoch somnormer

fram-förväntningargradhögiInvesteringsbeslut omstyrs av
allt deframförochtyder investerarnastudierFleratiden. att -

Sverige EU-mellanskillnadföretagenutomeuropeiska gör som-
EES-land.Sverigeochmedlem som

direktinvesteringar,bestårinvesteringarnacentral delEn avav
företagutländskaföretagsförvärveller görsdvs nysatsningar avsom

direktin-Ingåendeutlandet.företag isvenskaellerSverigei av
direktin-Utgåendeteknologiöverföring.tillupphovvesteringar ger

tillupphovoch givittillverkningsvenskkompletteratharvesteringar
Underproduktionsvolym. 1980-totalochmarknadsandelarstörre
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talet uppstod kraftiga obalanser. Utflödet betydligt större änvar
inflödet. delEn förklaras osäkerhet Sveriges förhållande tillav om

denochEG inre marknaden.
I till utredningen bilaga Sverigesexpertrapport Val,7en EG

och direktinvesteringar bedömningengörs EU-rnedlemskapatt ett
höjer den totala investeringskvoten följd direktinvestering-som en av

ökar med procentenhet1 BNP. Investeringarna blirarna uppemot av
dessutom specialiserade vertikalt integrerade. skiljerDe sigmer
från rnarknadsstyrdade horisontella investeringarna eftersom de
förutsätter handel, medan de i kanviss mån handel.ersättasenare
Specialiserade investeringar upphov till högreväntas förädlingsvär-ge
de och ha effekter tillväxten.gynnsammare

Direktinvesteringama bara del fastänutgör viktig sådanen en-de totala investeringar bestämmer investeringsvolymen ochav som-
därmed aktivitetsnivån i ekonomin. bedömningVår är ävenatt
övriga investeringar i kommerSverige påverkas. direktgällerDetatt

industri-i och tjänstesektorer beroende de fyraär rörlig-som attav
heterna förverkligas och består. Det gäller indirekt de sprid-genom
ningseffekter i ekonomin det gäller uppdragstagare,närt ex-
konsulter, finansiella sektorer och byggandet uppsving iettsom-
investeringarna i den konkurrensutsatta sektorn kan leda till.

siktkortPå kan beslut svenskt EU-medlemskap snabbtett ettom
genomslag i högre investeringsvolyrn. Efterfrågeeffekterna påen

produktionen och syselsättningen kan därmed bli starka. nej tillEtt
svenskt medlemskap kan motsvarandeett kortsiktiganegativa

effekter aktivitetsnivån.
,På lite längre sikt påverkar olika investeringsutfall tillväxttakten

i svensk ekonomi. Den inre marknaden vilkeni deltarSverige-
EES-medlem innebär avkastningen kan höjassom att att- genom

effektiviteten ökar. Allt lika kan det upphov till långsiktigtannat ge
högre investeringskvot.

Beslutet EU-medlemskap påverkar näringslivsstrukturenom ett
investeringarna får specialiserad inriktning.attgenom Störreen mer

direktinvesteringsflöden och högre förädlingsgrad i kombinationger
med allmänt högre investeringkvot upphov till snabbare kapital-en
bildning, modernare produktionsstruktur och gynnsammare
tillväxtförutsättningar.

Investeringsbeslut dockär Nackdelar områdepåsammansatta. ett
motverkas fördelar Sämre stabilitet och inflytandeav ett annat.
skulle kunna kompenseras investeringsklimatet andraiattav av-
seenden förbättras, företagsbeskattningt ex genom gynnsammare
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investerings-dockbedömningvinstandel. Vår äreller högre att
reallöner.lägretill prisethållasskulledåvolymen avytterst uppe

Kapitel 7

utvecklingtekniskochStrukturomvandling

ekonomiskallinslag inödvändigtStrukturomvandling ut-är ett
produktionsmetoder slåsgamlaochkapitalGammalt ut.veckling.

överför-smidigaretill.kommerkapital JuochmetoderNya nytt
arbetsmarknaderochkapital-formiingsmekanismerna av --

omställningskostnaderna.blirlägredestofungerar,
omvand-ochkonkurrensenpåverkasStrukturomvandlingen av

försvagas.ellerstärkaskanDrivkrafternaekonomin.lingstrycket i
realkapitalsåväliinvesteringarkapital ingårnybildningenI av

kapitalnybildningskerutsträckninghumankapital. I avstorsom
framtagningochforskningutveckling,teknisk patent.egnaavgenom ochproduktionsmetoderutvecklaimitera,förmåganAven att

oftaspridsKunskapbetydelse.hararbetsorganisation genom
företagsuppköp.

industri högsvensk ispecialiseringen iskedde1980-taletUnder
sysselsatt. Somförädlingsvärdemed lågtutsträckning pervaror

utveckling.ochforskningmycketSverigeandel BNP satsarav
Tiokoncentrerad Sverige.ihaft sin FoUharSvenska företag

näringslivetsprivatadetförtillsammans 90företag procent avsvarar
sårbart.mycketdärmedSverigeforskningsinvesteringar. är

genomgripande isärskiltsannoliktblirStrukturomvandlingen
tjänste-gällerbranscher.och Detskyddade sektorerhittills t ex

omfattande,alltförblidock inteAnpassningenbranscher. väntas
utbytepräglashandelsvenskdelmycketeftersom avavstor aven

skerstrukturomvandlingeninnebärDet atttyp.sammavaror av
branscher.olikamellanbransch änochinom snararesammaen

strukturom-skyndarmarknadenden inreDeltagandet i
och slårföretagtrycketökarkonkurrensenvandlingen attgenom Ävenverksamheter.konkurrenskraftigaickeskyddade,tidigareut

underlättasÖverföringenpåverkas.kapitalbildningen resurserav
Kapital-öka.Investeringarnarörligheterna. väntasde fyragenom

ökar.Teknikinnehållet Pro-takt.snabbareförnyas istocken en
stiga.därmed tillväxtenoch väntasduktiviteten --

produktionenspecialiseringeninnebärEU-medlemskapEtt avatt
medföretagdvsklustereffektertillupphovkanöka. Detväntas ge -
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likartad produktion samlas särskildai medlemskapEttcentra.
påverkar strukturomvandlingenäven inom jordbruket och livsmedel-
sindustrin.

Står Sverige utanför den inre marknaden innebär det kort sikt
det omedelbara trycket nedläggning mindre konkurrens-att av

kraftiga verksamheter minskar. Samtidigt försämras dock den relativa
konkurrenssituationen för utanförstående svenska företag. siktPå
kan beslut stå utanför medföra utslagningstryck förett störreatt ett
den utlandskonkurrerande Överföringsmekanismernasektorn. kan
därtill fungera eftersomväntas sämre Sverige inte längre får tillgång
till de fyra rörligheterna.

Nybildningen kapital går långsammare, eftersom såvälav
direktinvesteringarna de samlade inhemska investeringarnasom
sjunker.

situationEn utanför den inre marknaden innebär jämfört med de
andra alternativen omvandlingstrycket i ekonomin sjunker,att
strukturomvandlingen långsammare,går överföringsmekaxiismerna
fungerar och tillväxttaktentrögare ekonomini blir lägre.att

Kapitel 8

Arbetsmarknaden

låg den1993 svenskaöppna arbetslösheten i snitt 8 procent.
Till det ska läggas mellan och5 arbetsmarknadspolitiskai6 procent
åtgärder. Sverige har därmed arbetslöshet liggeren som samma
eller ochtill med de nivåeröver gäller i många EU-länder.som

Sverige har dock inte drabbatsännu lika hög långtidsarbets-av
löshet och högre arbetslöshet flera länder denpermanent som
europeiska kontintenten har erfarit. deEtt frågetecknenstoraav
inför framtiden hur mycket arbetslöshetenär faller konjunkturennär
har vänt.

Ytterst det fråga hurär svenska företag och arbets-en om
marknadsorganisationer klarar löne-pris-, och kostnadsutvecklingen
i Sverige i vad mån arbetslöshetavgör inflationoch ska kunnasom
begränsas. medlemskapEtt kommer enligt vår bedömning skapaatt
förutsättningar för tillväxt och reallöneutveckling underlättaren som
lönebildningsprocessen.

Sverige volymi räknat inte andra ländersatsar änmer
arbetsmarknadspolitiken. Däremot har traditionelltSverige lagt mer

sysselsättningsskapande åtgärder.
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kanarbetskraften innebärfria rörligheten förDen att personen
sökereller honunder tiden hanmånaderland ivistas i annat treett

Rörlighetensjälv.kunna försörjaDärefter sigjobb. måsteett man
låg.EU-länderna har hittills varitmellan Bara 1,5 procent av
detlandbefolkningen arbetar i änett annat egna.

kan analyserasmarknadens effekter lönerna i SverigeinreDen
aspekter:fleraur

påverkas,lönenivån totalthurI sett
påverkas.lönespridningenhurI

arbetskraften blir.hur rörlighög gradberor iDetta
Även flyttström-flyttbenägenhet.olikaOlika har omgrupper

nyckelgrupperbli påtagligaeffekternabegränsade, kanär ommarna
eller tillkommer.försvinner -

följdför brain-drainhar funnitsDet attensom avoroen
dockDanska studier har visatmarknaden.deltar denSverige i inre

femåtervänderflyttar inom år.demmajoritetatt somen av
förädlarteknikimpoitörer,kommer då fungeraDe att somsom

utlandsvistelse.kompetens under årskunskaper och någrasinsina
detåtervända, krävskvalificerad yrkespersonal ska kunnaFör att

återvända till.och yrkenfinns kvalificerade arbetendock det attatt
huvud-företagenscentraltperspektiv blir det ocksådettaUr var

förlagda.specialistfunktioner finnsochkontor
EU-medlemskap ligger iEES-avtalet ochSkillnaden mellan ett

specialiserade investeringar.vertikalamöjligheten attraheraatt --
produktivitetstillväxtkvalificerade jobb, högreleder tillDe mer en

sikt bättre lönebetalningsförmåga.därmedoch en
påverka lönebildningenRörligheten kan att storagenom

fleraskillnader ekonomisk ersättningförväntade i utgör aven
vidgaskan därförk lönestrutentill flyttning.drivkrafter Den s

och berorredan i gång,något. Det ärär attsomprocess somen
anställdasställs dekravproduktionen förändrats och att nya

kompetens.
specialis-ochhög-innebär efterfråganEU-medlemskapEtt att

näringslivsstruktu-resultattutbildade kan ökaväntas attett avsom
huvud-flerochspecialiseringriktning högregår i attmot avren

för-detlika innebärAlltkontor Sverige.i störreannatstannar
lönebetalningsförmåga.ädlingsvärde och bättre

arbets-innebärutanför marknadendensituation inreEn att
dånordisk. harmöjligenmarknaden förblir nationell eller Sverige

rörligheten-ialängre tillgång till de fyrainte över stor gemensamen
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arbetsmarknad. Effekterna förmodligen asymmetriska. denär För
högutbildade arbetskraften finns det redan dag delvisi internatio-en
nellt rörlig specialistmarknad.

Investeringarna kommer dettai alternativ utveckasatt ogynn-
innebär produktivitetenDet och lönebetalningsförmågansamt. att

blir lika god.inte

ochSverige, politikenIII EU

Kapitel 9

inflytandeIntegration och

harGenom EES-avtalet antal institutioner skapats för samarbetetett
mellan och Eftaländerna.EU Besluten såväli EES-rådet EES-som
kommittén kräver enhällighet.

frågor EES-avtaletI har Eftaländerna möjlighetrörsom att
påverka får delta beredningsprocesseniatt expertergenom samma

EU-ländernas Eftarepresentanter harsätt även rättsom experter. att
medverka ide kommittéer biträder EftaländernaKommissionen.som
får dock inte delta vid beslutsfattande.EG:s

frågor saknasövriga formellI grund för svensk påverkan EU.av
medlem fårSom fulltSverige tillträde till allaEGzs institutioner

villkor medlemsländer.övriga dåblirSverigesamma som
representerat

europeiska rådet,I
ministerrådet 4-5 totalt 90,rösterI av ca
Europaparlamentet 21-25 platser omkring 600,I av
kommissionen en svensk kommissionär,I
EG-domstolen en svensk domare,I
ekonomiska och sociala kommittén 11-12 platser ochI
regionala kommittén 11-12 platser.I

möjligheter tillSveriges inflytande beror reglerna föra
kvalificerad majoritet. regler ökarDessa de ländernas betydelsesmå

tillräckliga ska bildas eftersommajoriteter ländernär små är över-
förhållanderepresenterade i till befolkning.sin
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position kan detde nordiska ländernade fall intarI en gemensam
Danmark,blockets inflytande Finland,nordiska bli Norgestort.

vilket innebär dekan tillsammans,och Sverige 13-14 röster att
med ytterligareförfogar Tillsammansöver 15 rösterna. ettprocent av

mindre land blockerandeoch minoritet.dåuppnåsstörre ett en
vid medlemskapIEuropaparlamentet Sverige ettrepresenteras av

beslutbåde Inflytandetoch oppositionspartier. EU:sregerings- över
makt.fråga deltagande och informellgrademellertid högiär en om

ärendenas beredningsprocess kanmed SverigeGenom iatt vara
destadier beslutsfattandet oftapåverka dei mestsom anses varaav

kommittêerna.kritiska, skede tekniskatidigt deiit ettex
möjligheterblir tillUtanför marknadenden Sverigesinre

tillsig internatio-formella inflytandetpåverkan begränsarsmå. Det
handelsorganisationenden multilateralanella fora ochsåsom FN

kan möjligen påverkasådanWT situationO. Sverige i EU-en
Svensk lobbyverksamhet emellertid detta fallländerna indirekt. istår

grund med EES-avtal ellerbetydligt i situationänsvagare enen
Bil-medlemskap.

Kapitel 10

Handelspolitiken

frihandelstraditioner. EES-avtalet utvidgarland med starkaSverige är
frihandeln mellan och omfatta alla ochEftaländerna tillEG att varor

jordbruksprodukter och livsmedel.Undantag för vissatjänster. görs
helt ochdetta alternativ, liksom vid situation där Sverige stårI en

förhållet utanför marknaden, råder formell självständighetden inre
handelspolitik tredje land.utformaSverige sina gentemotatt

dengränskontrollernahar förenklats,EES-avtaletGenom
standarderoffentliga upphandlingen avreglerats tekniskaoch

Antidumpningsåtgärder EES-ländernaharmoniserats. mellan är
har reala handelskost-förbjudna. konkurrensen ökat, deDärigenom

ochmarknaden från omfattanaderna minskat och vidgats Sverigeatt
ökad handel ochEES-området.Efta till hela Skärpt konkurrens,

effektivitet inverkar tillväxten.större gynnsamt
EU-medlemskap tullunion ochinnebär ingår iEtt Sverigeatt en

deltar den handelspolitiken. flera avseendeni I agemensamma -
bruket importkvoter, förmånsbehandlingssystemolika ii samtav

antidumpningsåtgärder skiljertillämpningen begränsnings ochav -
svenska.regelverk från detsig EG:s
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medlemskap medför betydande handelsmässiga fördelar.Ett
EU-ländernaHandeln med blir billigare gränskontrollernaattgenom

elimineras. ursprungsmärkning slopas. BesparingenKrav upp-
skattas till mellan och miljarder. Samtliga och dvstjänster4 7 varor

jordbruksprodukter befrias från tullpålagor kvoteringar.ochäven
EU-medlemskap innebär handelsmässigaemellertid vissaEtt även

nackdelar. fördyras miljardermed kronor eftersomImporten 2-2,7
tillämpa handelspolitik tredje landSverige måste gentemotsamma

Bakom fördyringen ligger kvoter tekoimportenEG. tsom ex
högre tullar. Restriktionerna för tekoimporten skanågotsamt a

emellertid enligt avvecklas sikt.Gatt-avtalet Kostnaden förtio års
dessa kvoter kan därför bli övergående.

Ytterligare viktig svårbedömd kostnad ligger denien men- -
ekonomiska ineffektivitet följer vid bruket antidumpnings-som av

beror kostnader,åtgärder. indirektaDet uppstårävenatt som
utländska konkurrenters påverkas, skaprissättning läggasattgenom

till de direkta prishöjningarna.
Skulle hamna utanför marknadenden reglerasSverige inre

handelsrelationerna till början frihandelsavtalet för in-en genom
från internationelladustrivaror den handelsorga-1973 samt genom
WTO Det sannolikt sådannisationens regler. situationär att en
förhandlingarkräver med EU-länderna. Handelskostnadernanya

ökar icke-tariffära handelshinder införs. Svenska företagattgenom
diskrimineraslöper risk vid offentlig upphandling. Gränskontrol-att

lerna blir omständliga. Frihandeln begränsas. Konkurrensenmer
mindreförsvagas. Investeringar blir relativt attraktiva.i Sverige

ensidiga handels- och skattepolitiska åtgärder kan deGenom
uteblivna effekterna kompenseras. Tillträdet till deni viss mån inre
marknaden blir dock oundvikligen sämre.

Kapitel 11

Jordbruket och livsmedelsindustrin

Jordbrukssektorn berörs utsträckningbara begränsadi EES-av
avtalet. skillnaden för vid EU-med-uppstårDen Sverigestora ett
lemskap.

svårighet analyseni beror hand harSverigeEn att egen
inlett svensk jordbrukspolitik till de regleranpassningen av som
tillämpas den jordbrukspolitikeni CAP, inom EU.gemensamma

referensalternativ jämförelsen används däriSom situation 1990en
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livsmedelspolitiska fullföljs med fördröjning.års reform några års
reformen syftadesvenska till alla regleringar,slopa internaDen att

gränskontrollerna bådebehålla använderutåt. sigCAP yttreavmen
och inre regleringar.

prisskillnadenminskatden svenska kronan harDeprecieringen av
medlemskaplivsmedel mellan och PSU-länderna.Sverige i EUEtt

jordbruksvaror drygtinnebär likafullt faller medpriset 6att
ske svenskjämfört med vad skulle vid internprocent som en

avreglering.
konsu-prissänkningardärför finnas förbör iDet ävenutrymme

detta talar det faktum livsmedelsindustrinmentledet. helaFör att
börför konkurrens FIG-marknaden, vilketden råderutsätts som

Å sidanprissänkningar andrabana för i butikerna. ärväg även
koncentrerad istrukturen både detaljistled mycketochi grossist-

kommaför den effekten kantalar prispressandeSverige. Det attatt
sannolikt bästska sänkasdröja. Förutsättningarna för priserna äratt

utländsk etableringochsödra Sverige storstadsområdena, därii ter
attraktiv.sig mest

livsmedel får Fil-medlemskap densvensktSamtliga vid ett
fåtal förunnat.frihandelsstatus vid EES-avtalet bara varit ettsom

därmed konsumenterna.ökar utbudet, vilketTroligen gynnar
dejordbruksproducenterna medlemskapinnebärFör ett att

starkt förbättras, enligtförutsättningarna för växtodlingekonomiska
förEG-medlemskapetberäkningar bilaga Konsekvenseri 3 av

Fläskproduktionen kommerlivsmedelssektorn.jordbruket och
Ävenminska. produktionen nötkött sjunker något.emellertid att av

varför volym-Mjölkproduktionen skyddas kvotsystem,EGzsav
blirtillsvenska förädlingskostnaderminskningen högre trots --

mycket begränsad.
opåverkadproduktionen blir förhållandevis isammanlagdaDen

nedläggningomfattandede olika alternativen. Farhågorna avom en
innebäröverdrivna.jordbruksmark torde således Däremot ettvara

jämfört meddeltagandesvenskt slättbygdernai CAP att gynnas
jordbruksproduktionen skogs- mellanbygderna.ochi

vidtill blir betydligt högreproducenternaErsättningen ett
beroendekronor,medlemskap. Skillnaden miljardertilluppgår 6ca

Orsaken främstutfaller.de svenska förhandlingarnahur är
lönsamhetendirektstödet till jordbrukare. Direktstöden höjer i

k jord-årliga marken, denväxtodlingen. avkastningenDen s
ökade markvärdenleder kraftigti tillstiger. sinDeträntan, tur

jämfört svensk avreglering skulle genomföras.med om en
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livsmedelsindustrin fårdels denFör innebär medlemskapet att
tillgång och tilltill europeiska konkurrenterinsatsvarorsamma som

priser, dels får försäljningden tillträde till helaöverattattsamma
den marknaden.inre

svenska livsmedelsindustrindelar den betecknaskanStora av som
konkurrenskraftig. bör därför ha goda möjligheter hävdaDen sigatt

Ävenden marknaden. de branscheri saknar erfarenhetinre som av
internationell konkurrens, charkuteriindu-slakteri- ochmejeri-,t ex

kostnadsanpassakunna verksamheter destrierna, bör sina att
konkurrensen från härvidlag ändratklarar Deprecieringen harEG.

till det bättre.förutsättningarna

Kapitel 12

Regionalpolitiken

direkta svenska regionalpolitiska tillanslagenDe uppgår 2,5ca
miljarder kronor. beloppet regionala utveck-tillgår40 procent av

bidragform stöd glesbygd.lingsinsatser och tilli företag iav
Stöden knutna till k stödområden.är De 60utgör procents av

omfattar endast befolkningen.Sveriges 8yta procentmen av
EES-avtalet innebär konkurrensfrågor hanteras Eftasatt av

övervakningsmyndighet. Avtalet kan komma påverka utform-att
svensk regionalpolitik. företagsspeciñkningen Stödav av mer

Ävendriftsstödkaraktär godkänns nedsätt-princip inte.it ex- -
avgiftersociala kan beröras.komma Mycket tyderningen attav

emellertid dessa stöd kommer länge deså inteatt att accepteras
konkurrensen.snedvrider grund EES-avtalet dockPå måsteav

förmodligen gäller lokaliseringsbidragetden maximala vadnivån
minskas till de gäller rikare medlemsländer. innebärnivåer i Detsom

nuvarande sänksdet taket till35 20-30procentatt procent.
Regionalpolitiken flerainom har olika mål:EU

främja utvecklingen utveckladei regioner,I svagt
omstrukturera tillbakagång,regioner med industriellI
bekämpa långtidsarbetslöshet,I
underlätta ungdomars inträde arbetsmarknaden,I
omstrukturera jord- och skogsbygd,I
underlätta utvecklingen jordbruksbygder.iI
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Målet främja utvecklade dominerar. Finansie-regioneratt svagt
sker de k strukturfonderna. anslagringen totalaDerasgenom s
till miljarderuppgår till ska strukturfon-år. Fram20 1999ca ecu per

ökas till miljarder.dernas 30resurser ca
EU-medlemskap kommer konkurrensreglerVid ett attsamma

gälla vid EES-avtalet. Skillnaden konkur-Kommissionensär attsom
rensdirektorat rollen och övervakaregodkännareövertar som av
olika stödformer. kan föra regionalpolitikSverige i princip samma
både EES-avtalet och vid EU-medlemskap.i ett

medlemskapskillnaden vid fårSverige delDen ärstora att ett av
de k strukturfonderna. Bidragen underlättafrån dem ska finans-s

regionalpolitiskaytterligareiering insatser. Additionalitetsprin-av
medfinansiering.ställer krav Regioner dag fårcipen i stödsom

regionalpolitiken kan därmed ökade till sitt för-över resurser
fogande.

utanför den marknaden finns regelverkingetsituation inreI en
regionalpolitikens utformning omfattning.begränsar och Densom

nuvarande svenska politiken kan behållas.
medlemskap denutanför markna-ellerHur situation inreett en

olikaden påverkar mycketlängre siktregioner svårtär att
bedöma. regionalpolitiska endast begränsadkommerDe insaterna i
utsträckning kunna påverka de allmänna förutsättningarna föratt
regional utveckling.

Kapitel 13

Statskassan och budgeten

Deltagandet den marknaden elleri inre EES-avtaletviaantingen-
EU-medlemskap samhällsekonomis-innebär betydandeettgenom -

fördelar,ka också statsfinansiella kostnader.men
EES-avtalet innebär betalar bidrag under femSverige årligtatt ett

miljoner kronor. budgetenår totalt Bidraget belastar och800om
den svenska Statskassan.

EU-medlemskap till finansieringeninnebär bidrarEtt Sverigeatt
den budgeten olika finansiellaoch institutioner.av a gemensamma

förhandlingarna har begärt infasningsperiod. Budget-I Sverige en
bidraget beräknas öka från till miljarder kronor år20 1999.25ca

Återñödet till kommer till delen till jord-Sverige största att
bruket och regionala ändamål. statsbudgeten får återflödetFör
begränsad betydelse. huvudsak handlar det bidrag direkt tillI om
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och/eller Nettokostnaden för statskassanorganisationer.personer
beräknaskan till ungefär miljarder kronor år19 1995.

formellaEES-avtalet innebär anpassningskrav den svenskainga
beskattningen. Vid EU-medlemskap kommer det däremotett att
finnas formellabåde och ekonomiska anpassningskrav.

skatteområdetPå har EU-länderna hittills valt använda sigatt av
undantagsfallminiminivåer. i ställs direkta kravBara Sverige att

skattesystemet. ökade konkurrensen och slopande:Denanpassa av
gränskontrollerna kan däremot leda till skattesatservissa måsteatt

Vilka dessa skatter blir, skattebaserna:beror hög gradianpassas.
rörlighet.

behöver sannolikt sänka tobak och alkoholSverige skatterna på
följd ökadtill gränshandel. risken för läckageövrigaFör ärav varor

gränshandel mindre. kan behövaPå sikt Sverigegenom anpassa mer-
värdesskatten. dock ingalunda självklart.Detta är

långsiktigade formella och ekonomiskaSumman anpassningsav
kraven kan skattesänkningar mellan mil-och 214motsvaras av om

kronor.jarder
Skillnaden mellan statskassanoch EU-medlemskapet förEES

bara storlekenligger de tillinte i bidrag respektiveEES EU-
budgeten upphov till. skillnaderde ligger också deniDen isom ger
tillväxttakt, förändrad investeringsvolym föra med sig.väntassom en

tillväxt ökar skatteintäkterna. debedömningHögre Vår är att
långsiktiga efter kommerden ökade tillväxtenvinsterna några årav

kortsiktigaden belastningöverstiga budgetbidraget vidatt ettsom
BLI-medlemskap innebär.

EU-medlemskap effektkan dämpande den svenskaEtt en
ränteutvecklingen. offentliga sektorns påverkas dåDen resurser

spelar roll för statsskuldens finansiering.räntanatt storgenom
Konsumtionen välfärdstjånster skiljer väsentligt mellansig inteav

mycketoch EU-länderna. SkillnadenSverige ligger i Sverige iatt
högre utsträckning länder valt finansieraandra dessa tjänsterän att
offentligt. Sveriges statsfinanser och förhållandevis högasvaga
skattekvot de skatternatotala och avgifternas andel BNP be-av

möjligheterna till ytterligare resurstillskott.gränsar
bedöma de samhällsekonomiska konsekvensernaFör att av

kostnader och intäkter hur kostnaderna finans-måstestatens man se
ieras hur intäkterna fördelasoch i hela ekonomin.

statsfinansiellade kostnaderna finansieras skattehöjOm genom
kommer den samhällsekonomiskaningar kostnaden troligen bliatt

den statsfinansiella kostnaden. dock nödvändigtintestörre än Det är
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finansiera budgetbidraget skattehöjningar.via kan också skeDetatt
omfördelningar budgeten.igenom

Utformningen offentligaden sektorns verksamheter, och derasav
finansiering, emellertid politisk prioritering denär ytterst en som
svenska riksdagen och kommunerna den skattefinansieradeHurgör.
sektorn ska liksom omfånget den, val självSverige harärut, ettse av

träffa. internationella integrationen spelar viktig roll.Den Menatt en
relationen till just och påverkar högst marginellt.Västeuropa EU

Kapitel 14

Stabiliseringspolitiken

Stabiliseringspolitiken har huvudmål: hålla inflationentvå iatt
schack och arbetslösheten Medlen dessa mål främstnå ärattnere.
penningpolitik och finanspolitik.

Sverige den fulla sysselsättningenI under lång tid detvar
Övergripande målet för den ekonomiska politiken. Med knytningen

kronan till betonades anti-inflationistisk politik.av ecun en mer
Sedan hösten flyter den svenska kronan. Finanspolitikens1992

effekter begränsas påverkarexpansiva åtgärder växelkursävenattav
och Penningpolitikens möjligheter har stället ökat.i Sverigeräntor. I
finns ytterligare stabiliseringspolitiskanågra restriktioner:

snabbt växande underskott det offentliga sparandet,iI
starkt svängande krona,I en

fria kapitalflöden ochI
internationaliserat näringsliv.I ett

begränsningar gäller oberoende anknytningsform tillDessa av
EU.

EU-ländernas val växelkursregim fasta eller rörliga växelkur-av -
får betydelse för stabiliseringspolitiken. Rörliga växelkur-storser -

finanspolitikensminskar genomslag. del den stimulansEnser av som
ökade offentliga utgifter kan syfta till, motverkas valutain-t ex av

flöde och stigande kronkurs. med fast valuta reducerarEtt system
penningspolitikens uppgifter till försvara växelkursrelationerna.att

breda band detDagens inom europeiska växelkurssamarbetet +
procent innebär praktikeni med rörliga valutor.15 ett system

Troligen kommer den situationen bestå bra framöver.att ett tag
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detdeklarerat sitt deltahar intresse iSverige att gemensamma
icke-medlemochBåde medlemvalutasamarbetet. avgörsomsom

växelkurspolitik ska föra.vilken landetsjälvtSverige
växelkurserallt fastareEU-ländema tillSkulle återgå genom

disciplinbåde finanspolitiskkravband, ställer det högresnävare
Misslyckasdelta.väljersvensk lönebildningoch Sverige attom

hålla fastförsökenmatcha krav kanmed dessaSverige attatt en
kostsamma.växelkurs bli mycket

kan påverkaemellertid SverigeMedlemskap innebär även att
finans-samordningökadsamordning.finanspolitiska EnEUzs ger

samordnagenomslagskraft. Ansträngningarnapolitiken större att
omfattande denmellan EU-länderna har blivitpolitiken senastemer

arbetslöshetendärpå vitboktiden. exempel denEtt är mot som
presenterades decemberi 1993.

förstadefinanspolitikensmedlemskap begränsarEtt utrymme
ökade ledertill den tillväxtengrund årsavgiften EU, innanåren av

finansierasskatteintäkter. Avgiften antingentill högre genom
budgeten.omfördelningareller iskattehöjningar genom

utanför denStabilisering-politiken där ståri situation Sverigeen
främstbestäms saker.marknaden tvåinre av

kanarbetskraftens rörlighet.första begränsas DärigenomdetFör
med åtföljande underoch prisspiralerför flaskhalsar löne-risken

försvårar politikensden ekonomiskahögkonjunkturer öka. Detta
arbetslöshet.hålla inflation och låguppgift lågatt

utanför denandra medför dock situation inredetFör en
skattesystemet.frihet utformningenvidmarknaden större av

dedocktotalt liggergäller stabiliseringspolitikendetNär sett
tillanslutningsformför Sverige inte valetiutmaningarnastörsta av

till meduppgiften kommamarknaden. ligger iden Den rättainre att
alldeles hand,underskott skapatproblem och Sverigede egensom

oberoende EU.av

Kapitel 15

Valutaunionen

ska införaMaastricht-fördraget EU-ländernaEnligt gemensamen
närvarande tvek-förpenningpolitik. Detvaluta och ärgemensamen
bedömningsåfallgenomförs och hur. Våri ärplanerna attsamt om

då kommerochsidansekelskiftet, Sverigedennadet skerinte att
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ha möjlighet besluta huruvida skaSverige ingå i valuta-att att en
ellerunion

Valutaunionens eller icke debatterats flitigthar undervara vara
år. Förespråkarna betonar den ekonomiska effektivite-attsenare a

skulle öka. Motståndarna framhäver de påfrestningarten a som
skulle kunna bli resultatet ochtrögheter löne- prisbildning.iav

två bilagor till utredningen bilaga MakroekonomiskaI 2
Checker och ekonomisk struktur Mikroekonomiska aspektersamt

diskuterasunion fördelar och nackdelar för Sverigemonetären
delta framtida valutaunion.i samlade bedömningenDenatt enav av

dessa varkenstudier kostnaderna eller riskerna, varken hotenär att
eller möjligheterna, den de börsigi Sverigesär avgöraattartenav
ställningstagande till framtida EU-medlemskap.ett

valutaunionOm blir ska enligtländerna Maastricht-en av,
fördraget uppfylla rad konvergensvillkor.k uppfyllerSverigeen s
idag dessa krav.inte bedömer dockVi konvergenskraven inteatt
innebär hårdare påfrestningar svensk ekonomi de ambitionerän

statsskulden kontrolleraoch prisutvecklingen denatt sanera som
svenska riksdagen själv har formulerat.

valutaunion innebärEn penningpolitiken överlåts denatt
centralbanken, fördragetECB. Enligt ska det över-gemensamma

gripande målet för verksamheten prisstabilitet. Lämplighetenvara av
högi grad fokusera detta harpå mål ifrågasatts. denAvenatt
riksbankensvenska har bestämt det övergripande målet för denatt

svenska penningpolitiken ska prisstabilitet.vara
det gäller ñnanspolitiken saknar for-När Maastrichefördraget

mella regler samordning. Förhoppningar finns vad sådanom om en
samordning skulle medföra, den skulle komma stånd.ändå tillom
Med valuta ökar finanspolitiskaden effektiviteten.en gemensam

deltagare valutaunion skulle längreSom i Sverige själv-inteen
ständigt kunna ellerräntenivåer valutakurs. Växelkursenstyra
försvinner anpassningsinstrument. Erfarenheter svenskasom av
växelkursförändringar emellertidtyder ekono-den långsiktigaatt
misk-politiska förlusten därvidlag begränsad. Transaktionskost-är
naderna handeln med omvärlden skulle kunna minska.i Vinsterna

dock förmodligen relativt små.är
trovärdig svenskEtt anti-inflationspolitik kan sänktainnebära
och lättare skuldbörda.något effekternaräntor Hur stora ettav

deltagande i valutaunion blir, och vilken riktning dessa verkarien
ellerpositivt docknegativt bestäms hand politikdeni sista avm -

förs valutaunionen.inomsom
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SlutsatserIV

Kapitel 16

och AvslutningSlutsatser

bedömningarUtredningens slutsatser och samlade ipresenteras
kapitel 16.
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uppdragVårt1

arbeteförkapitlet utredningensI samt enges ramarna
betänkandet behandlar.alternativöversikt deöver som

sambällsekonomisk analys disku-Innebörden begreppeti

teras.

utmaningarnaDe1.1 stora

Förhandling-medlemskapansökte ijuli Sverige EG.Den 19911 om
medlemskap inleddes den februarisvenskt Detta1993.1ettarna om

för Sverigebetänkande uppgift analysera konsekvensernahar till att
västeuropeiskaolika former deltagande den integrationen.iav av

konsekvenserekonomiskakan skilja vilkasvårtDet utattvara
ekonomin.och vad beror iföljer integrationen annatsom av som

statisk eller iEkonomin i Sverige Kravinte sig Europa.är vare-
hur Sverige ioch omställning finnsi Sverigeanpassning oavsett en

styrkankantillkommande folkomröstning ställer sig DäremotEU.
påverkas.kommaoch inriktningen att

internationalise-starktisolerad EkonominSverige ingen ö. ärär
omvärlden.tillpåverkar relationernafattasrad. Beslut i Sverigesom

be-InternationaliseringenpåverkarBeslut omvärlden Sverige.i
handlingsutrymme Sverigevilket ekonomisk-politisktstämmer a

föreffektivasthar, det gäller vilka skatter ärnär attt somex
finansiera de offentliga utgifterna.

underskott redandeHandlingsutrymmet begränsas också somav
kan öka ellertillfinns de offentliga finanserna. Relationernai EU

minska detta handlingsutrymme.
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Svensk ekonomi inför mycket svårigheter föränd-står ochstora
ringar:

Tillväxten har under följd varitåren av svag.
Arbetslösheten den högsta 1930-talet.sedan de högaOmär
svenska arbetslöshetstalen varaktigatillfälliga eller kanär mer

säkertingen de ställer samhällsekonomin inför heltMensäga.
förutsättningar.nya

Underskotten de offentligai samtidigt mycketbudgetarna är
svenska statsskulden,augusti passerade denI 1993stora.

brutto, 1-biljonsgränsen Därmed1 miljarder.OOO motsvarar
den offentliga finanserna70 BNP. Deprocentca svagaav
innebär finanspolitik begränsas.för Under-att utrymmet
skotten bestå efteri budget detävenväntasstatens att
ekonomin har uppåt igen.vänt

offentligt finansierade välfärdssystemen underDe ärstora
granskning förmodligenoch reformeras.måste

befolkning åldras,Sveriges lika snabbtinte iänom som en
del andra OECD-länder. har idag andelSverige storen
mycket människor.gamla ökade krav försörj-ställerDet

och de offentliga finansernaningen bortom sekelskiftet, inte
vad gäller hälsovård.minst pensioner och sjuk- och

internationella konkurrenssituationen förändras kraftigt.Den
Östeuroparad industriländer och börjarAsienEn inya

konkurrera med tillverkning. Samtidigtsvenskbaserad blir
kapital och arbete Gamla svenska konkurrens-alltmer rörligt.
fördelar blir allt värda.mindre

finns ökande immigrationstryck från länder utanförDet ett
Europas gränser.

uppgift blir härvidlag urskilja skulle kunnaVår hur Sverigeatt
hävda med respektive fall kommer beslutsig mångaEU. Iutan om
medlemskap, fortsatt utanförEES-avtal eller barasituationen
marginellt påverka möjligheter dessaSveriges utmaningar.mötaatt

flera fall kommer effekterna förstuppenbara några årsI sigatt
sikt.
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EG-konsekvensutredningarna1.2

Under tillsattevåren olika utredningar medregeringen1993 sex
uppgift belysa konsekvenserna för olika former förSverigeatt av
deltagande deni västeuropeiska integrationen. Tanken är att ut-
redningarna ska bidra med underlag till diskussionen inför en
kommande folkomröstning.

Kommittéerna fick i uppdrag granska konsekvensernaatt ettav
eventuellt svenskt medlemskap för:i EU

utrikes- säkerhetspolitikenoch UD 1993:01,
subsidiariteten UD 1993:02,
social välfärd och jämställdhet S 1993:01,
samhällsekonomin Fi 1993:06,
kommuner och landsting C 1993:02,
miljön M 1993:02.

Enligt direktiven Dir. 1993:3 för EG-konsekvensutredningen
Samhällsekonomi ska utredningen granska både svenskt med-ett
lemskap och effekterna Väljer utanförSverige Blandstå EU.attom
de områden finns den ekonomiska kapiteltillväxten 4-som angavs

arbetsmarknadspolitiken kapitel 8 kapiteloch sysselsättningen
14, beskattningen kapitel 13, konsumenterna kapitel 11 och10,
den regionala utvecklingen kapitel 12.

Direktiven har utredningen frihet välja vilkagivit frågorstor att
den angelägna. ska begränsaAnalysen till deinte sigmestanser vara
former för svenskt deltagande tänkbara under deär närmastesom

skaåren. omfatta följderna harlängre perspektiv.Den i Viäven ett
valt anlägga medelfristigt perspektiv, och söker bedömaatt ett
effekterna sikt. ingick belysatio års uppdragetI ävenuppemot att
andra frågor kan relevanta EU-debatten.isom vara

Utredningen har med konsekvensutredning-samrått de övriga
har dubbelarbete möjligasteAvgränsningarna gjorts så i månattarna.

ska undvikas, det har skett överlappning.viss Frågoräven om en om
miljöeffekter och miljöskatter såledeshar överlåtits till EG-t ex
konsekvensutredningen Miljö. kvinnors arbetsmark-Frågor rörsom
nad och lönevillkor analyseras EG-konsekvensutredningen, Socialav
välfärd och jämställdhet. Frågor regionalpolitiken återkommerom

flera utredningar,i bl deni Civildepartementet tillsatta EG-a av
konsekvensutredningen.
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EG-konsekvensutredningens arbete

underlag för bedöm-haft sammanträden.Utredningen har nio Som
harbeställt forskarrapporter.har utredningen nio Dessaningarna

kontinuerligtEG-konsekvensutredningenbilagor till presenteratssom
under hösten. för-offentligadiskuterats vid seminarieroch En

innehållsförteckningen.återfinnsbilagornateckning iöver
finns direktiven till utredningen.betänkandetSist i

med EG-konse-finansierats samarbetebilagorna har iTvå av
9bilaga ochVälfärd Jämställdhetkvensutredningarna Social och 6

Landsting bilagaochKommunersamt
radfrån tidigare beaktats ochhar material utredningarVidare en

arrangerade utredningenhar konsulterats. juliDen 1 1993experter
med rad deltagareoffentlig heldags-hearing investeringarna enomen

näringslivet.frånsåväl den akademiska världenfrån som

och NordenstudierTidigare i Sverige

föregångare.utredningen har nordiskasvenska I NorgeDen ett par
bredEuropautredningenStatssekreterareutvalget for gjorthar en

anknytning till denkonsekvenserna för norsk delstudie enavav
ulikevirkningerved veivalgeuropeiska unionen: Norge ett av-

1992.fellesskap höstentil det europeiskeformer for tilknytning I
följdernaanalysFinansdepartementetDanmark gjorde danska aven

andraMaastricht-fördraget gångdanska folket röstade tillnej enom
effekternastudie utförts vidFinland har ETLAmaji I1993. aven

EUdeltagandefinländska ekonominför den iettav
fördjupningar gjorts.har tidigare försök tillSverigeI ett par

"Eko-grönböcker,UD/ olika kBland dem kan Hzsnämnas varavs
EG/medlemskapsvenskt inomiska konsekvenser EU. Marsettav

1993" är en.

Widgrén, M.Kotilainen, M ochFinland the European Community, Alho,1
ETLA Forskningsinsitutet för den finska ekonomin.
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Vad krona värdär en

de fall där behöver användavi växelkurser från denI utgår vioss av
kurs gällde vid årsskiftet denMånga1993-1994. attsom menar
svenska kronan deprecieringensedan värdeminskningen har varit
undervärderad. emellertid frånVi avstår någragöraatt egna progno-

kronans framtida utveckling.överser
kommer vidareVi alternativet till eventuell valuta-anta att en

helt flytande kurser.union Också detta förenkling. Viär är gören
det för såväl EU Sverige väljer bli med-Sverigeoavsettsom attom

ellerlemmar inte. Till denna diskussion återkommer dockvi senare.

olika alternativenDe1.3

kommeranalys studera olika alternativ.Vår Alla relateradeäratt tre
till marknad.inre alternativtvå kommerEGzs SverigeI att vara

dendeltagare i inre marknaden, fast olika anslutningsformer.genom

första alternativet håller fastDet vidSverige EES-är att
avtalet ytterligare fördjupning medintegrationen EU-utan av
länderna. blir referensalternativ.Detta vårt

andra alternativet i studie blir medlemDet vår Sverigeär att
i EU.

tredje alternativet där utanförstårDet situation Sverigeär en
marknaden.den inre

Än vill betona ekonomin stillastående.gång vi inte äratten
kommerSverige tio år dag.inte Sverige i EES-Sverige iattom vara

januari kommer inte i januariEES-Sverige1999 1994.att vara som
kommertio år heller detsamma dag.EU inte iEUom att vara som
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EES-avtalmedSituation

till de fyra rörligheternafått tillträdeEES-avtalet har SverigeGenom
finnsmarknaden begränsningardelen den Vissainreoch större av

liberalise-omfattar jordbrukssektorn,Avtaletdock. inte även om en
den friaomfattas därmedLivsmedel inteharring ägt avrum.

rörligheten för varor.
och EES-avtalettullunionhandelspolitisk synpunkt EGUr är en

relation medpåverkarEES-avtalet inte Sverigesfrihandelsavtal.ett
kvarstår,gränskontrollernaemellertidinnebärandra länder. Det att

dockBetydande förenklingar harursprungsreglerna förliksom varor.
gjorts.

deomfattasmarknaden Sverigedendelta inreGenom avatt
effekter för denfårutformats.där harkonkurrensregler Det asom

ochför den statliga närings-liksomupphandlingenoffentliga
regionalpolitiken.

samarbetefåttEES-avtalet har Sverige närmareGenom ett
miljö, utbildningutveckling,forskning ochområden såsom samt

omfattas det harmoni-docksocialpolitik. kommer inteSverige att av
Frånpågår inomvad gäller skatter och EG.seringsarbete annat som

bedömare detenligt mångasynpunkt EES-avtaletekonomisk utgör
centralEndet gäller integrationen i Europa.västranärstora steget

EES-avtal kommerbeständigtdärför hurfråga debatteni är attett
vara.

bådavarsel frånmedEES-avtalet kan årssägas parter.ettupp
Även för avtaletriskinträffar finnsdenna situation inte attom

ochbeslutkontinuerligt fattarurholkas. beror EGDet att nya
direktivsådanaEES-avtalet dagdirektiv. ingår ikring I somnyaenas
direktiv skajuliföre den Förantagits inom EG 1991.31 att nya

till-tilläggsförhandlingar Ettinförlivas EES-avtalet måstei äga rum.
täckerjuliträda kraft dentänkt Detläggspaket i 1994.1är att

till utgångenperioden augustiunderdirektiv antagits 19911 avsom
dådeltar,EES-länder måsteallaEES-kommittén, vilkeni1993.

ska EES-avtalet.för de ingå idirektiven,för deenhälligt rösta attnya
aktuella delen avtaletska denEES-kommittén kaninteOm avenas,
därefterländernaupphävd. intetillfälligt Kommer överens omanses

de skade reglernatillämpningar iprovisoriska väntan attav nya

användahärFriheterna. Vi kommerkallar detta för De Fyra2 Kommissionen att oss
tjänster,rörlighet förDessa är friDe Fyra Rörligheterna.beteckningen varor,av

innebörden.arbetskraft. Se 5.3-5.6 förochkapital rutorna
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reglernade bestämmerellerlandets parlament,ratificeras attomav
aktuellalikaledes denratificeras, kommerskahuvud inteöver taget

upphävd.delen att anses
fall tillfråndelaktuell varierarskaVad här enanses varasom

risk förDärmed finns vissEES-kommittén.bestämsfall, och enav
Avtaletkommakanländerna inte överens.tröghet i systemet om
möjlig-undersöka allaEES-kommittén måstedockunderstryker att

ska fortsättaEES-avtaletförkonfliktereventuellalösaheter attatt
fungera.

det bara blirEES-avtalet upphörriskfinnsDet även att omen
sådanochIsland, Sverige. Ikvar,länder Norgefåtal ent exett

EES-avtalettyckerlängrerisken inte ärfinns EGsituation attatt
intressant.

EES-avtalet1.1Ruta -

träffat.Sverige haravtallångtgående mellanstatligadetEES-avtalet är mest som
årsskiftetkraft vidträdde i 1993-1994.Det

kapital, tjänsterför arbete,rörlighetinnebär frirörligheternafyraDeI
gränskontroller eftersomformiInskränkningarna uppståroch avvaror.

handelshinderTekniskahandelspolitiken blirinteden gemensam.yttre
försvinner.

gäller Sverige.konkurrenslagstiftning ävenEG:sI
avregleras.upphandlingOffentlig

andra länder inom EES-tillflyttafårmedborgareSvenska rättI att
själva.försörja sigkandedär, givetoch bosätta sigområdet att
områdenlagstiftning, inomsvenskEG-regler införlivas i1 500 somI a

konsumentskydd och miljö-marknaden, konkurrensrätt,dengäller inre
vård.

eller EES-antidumpningsåtgärder Sverigeriktakan inteEG annatmotI
land.

miljonermiljoner kronor 400betalar bidragSverige 800 perI varavett om
stödjafunds" församhörighetsfonderna cohesionktill deår ut-atts

fattigasteIrland deochGreklandPortugal,Spanien,vecklingen i av-
medlemmar.EU:s

punkter.olikahållet ellerhelt ochAvtalet kan sägsI upp
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Situation med EU-medlemskap

Vid EU-medlemskap kommer heltSverige och hållet med-ett att
verka deni inre marknaden. Restriktioner för handeln med livsmedel
och jordbruksvaror slopas, eftersom då ansluterSverige sig till den

jordbrukspolitiken, CAP.gemensamma
Handelspolitiken tredje land blir liksomgentemot gemensam

tulltarifferna. Alla EG-interna gränskontroller slopas. Krav
ursprungsmärkning försvinner.

skillnaden jämförtDen med EES-avtal ligger dock istora ett att
medlem fulltSverige kommer delta i olikaEUzs institutio-utsom att

Därigenom får Sverige möjligheter påverka de poli-störrener. att
tiska besluten och framtidaEU:s inriktning rad områden. Ien

fall kan dettamånga renodlat ekonomisk innebörd,en tsom ex
det gäller utformningennär produktstandarder.av gemensamma
Inflytandet har ekonomiskt pris. Sverige ska bidra till finan-ett

sieringen budget.EG:s Sverige kan å andra sidan påräkna sigav ett
återflödevisst de fonder budgetbidraget skaur gemensamma som

finansiera.

Ruta EU-medlemskap jämfört1.2 med EES-avtal-

Med EU-medlemskapet följer rad förändringar framför allt har sinen som
grund i då fårSverige formellt inflytande bliroch de beslutande med-att en av
lemsstaterna. Sverige deltar medlem och hålleti helt denEU i inresom
marknaden och i handels-EG:s och jordbrukspolitik.

Sverige får medbestämmande i beslutandeEU:s organ.
fårSverige starkare rättsställning inom EU.en
kanSverige påverka den framtida utvecklingen.

Sverige blir med i tullunion, med de rättigheter och skyldigheteren som
följer därav.
Sverige bidra tillmåste finansieringen budgetEGzs ochav gemensamma
åtaganden, får i gengäld komma i åtnjutande medelrätt demen att av

spenderar.EUsom
blir delaktigSverige ochi måste tillsig bistånds, handels-I EGzsanpassa

och jordbrukspolitik.
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planerförverkliga sinaförbestämmer sigEUOm enatt
delta.villkor kommaunderockså vissakan Sverigevalutaunion, att

föremål för debatt.icke FörellerValutaunionens är attvaravara
konvergenskriterier sekuppfylla antalländernadelta måste ett s

ska blidet dåska15.1. första avstämning För1996.En göras attruta
länderna uppfyllerkrävs majoritetenvalutaunionnågon att av

kommerosannolikthögstkonvergenskraven. Det är attatt vara
då uppfyllerländerska skefallet. avstämning De1998.Nästa som

Övriga länderbilda valutaunionskakonvergenskraven 1999.o m
anslutafår sig senare.

förbunditMaastricht-fördraget sigharEU-länderna attgenom
till valuta-därefter anslutaoch siguppfylla kraveneftersträva att

förbehållitDanmark har sigochStorbritannien rättenunionen. att
Neder-Tyskland ochParlamenten ivalutaunionen.utanförstanna

kon-skauttalat deensidigtdärtillländerna har avgöraatt om
uppfyllda.skavergenskriterierna anses

ståndtillalls kommervalutauniontroligaste ärDet enom --
förhands-Blandvalutaunion.bildarländermindre antalett enatt

ochbedömningfall, enligtfinns Assarssonkandidaterna i så aven
Nederländerna,Luxemburg,Frankrike,1993, Belgien,Olsson

Österrike medlemblirlandetförutsatteventuelltochTyskland att
mo.

marknadenutanför den inreSituation

ellermedlem ivarken EUtredje alternativ SverigeVårt ärär att
kan ske:EES. Detta

avtalet sägsI upp,om
urholkas elleravtaletI om

utanför.själv väljer ståSverigeI attom

marknaden,denbåde och inreutanförSverige står EUOm
andrautanförnödvändigtvis Sverige stårdetinnebär inte euro-att

situationhandelskonstellationer.internationella Enpeiska eller
för-deemellertidinnebär intemarknadendenutanför inre att

ratificerades kvarstårEES-avtaletföre detgälldehållanden attsom
utred-dennaochemellertid för långt,oförändrade. bär utöverDet

och strategierhandlingsalternativvilkauppdrag,nings utröna somatt
tillämpliga.fall skulle blii
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kommerSverige sådani situation själv med de begräns-atten -
ningar integrationen i övrigt ställer kunna utforma villkorensom -
för handels-sin och jordbrukspolitik.

Vi i vår analys det gamla frihandelsavtalet Sverigeantar att som
Ävenhar med kommerEG fortsätta gälla. det finnsatt att om

möjlighet för Sverige förhandla fram bilaterala avtal med EUatt nya
radpå områden det schweiziskavisar exemplet det sannolikten att

blir svårt utanförSverige står den marknaden.inreom
Schweiz har efter sitt tillnej EES-avtalet vidkännasfått stora

problem samarbeteti med Schweiz har visserligenEU. kvar sitt
bilaterala frihandelssavtal för industrivaror med jämförtEG. Men
med EES-länderna kommer schweiziska för hårdareutsättasattvaror
gränskontroller och krav teknisk anpassningsträngare och
granskning. Schweiziska standarder kommer inte automatiskt att
godkännas inom CertifikatEG. måste ansökas enskilti varje EES-
land. Flera schweiziska företag, Roche och Sulzer, har lagtstora t ex
sina investeringsplaner hemlandeti hyllan. Framförpå allt påverkas
små och medelstora företag i Schweiz de försämrade villkoren,av
eftersom de inte etablerade utomlandsär sätt storasamma som
multinationella företag. finns vidareDet uppenbar risk atten
företagen diskrimineras vid offentliga upphandlingar. Schweiz får
heller tillgånginte till den liberaliserade flyg- och lastbilstrafiken.
Trots Schweiz EG-anpassat sina regler dessa områden och iatt
konkurrenslagen har längeEG ställt kallsinnigtsigän

nordisk union1.4 En

debattenI inre marknadEG:s ibland nordisk unionnämnsom en
alternativ till medlemskap, och eventuellt också tillettsom ett ett

EES-avtal. Förespråkarna anknyter då till mycket gammal ochen
med mellanrumjämna återkommande tanke.

Under perioden fördes förhandlingar mellan1968-1970 Danmark,
Finland, ochNorge Sverige nordiskt ekonomiskt samarbete,ettom
Nordekl Nordek skulle omfatta frågor tullnivå, jord-yttresom
bruks- och fiskeripolitik, näringslagstiftning, kapitaltillförsel och
handelspolitik. Fördelar och olägenheter skulle balanseras för varje

3 För ytterligare diskussion The Economist, 4 september 1993t sid 74.en se ex
4 Nordek är förkortning för Organisationen för nordiskt ekonomiskt samarbete.
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för intebestämde dockland. Finland ienskilt sig 1970 attmars
för-ländernademed hänvisningen övrigafördraget,underteckna att

föll planernaDärmedmedmedlemskapsförhandlingarberedde EG.
Nordek.om

de nordiskasamarbetefördjupattalar förMånga argument ett
mycketochländerna emellan. Historien i mångtär gemensam,

finskannordiska språkenerfarenheterna.liksom De utöver --
drag.harKulturenkan förstås.liknar varandra och gemensamma

Arbetsmarknaden ivaritsamhörighetenPolitiskt har stor.
Ekonomiskt har deföre EES-avtaletNorden redanär gemensam.

gällerdetofta slagitländerna innordiska närväg t exsamma
människorMångautformning och principer.välfärdssystemens

Nordensmellansamarbetede vill ha ytterligareockså ettattuppger
länder.

samarbetetinvändningar i sig,intedockfinnsDet motett par -
till elleralternativnordisk EUtanken unionutan mot somen

EES:

tänkta ingåförsta krävs det de länderdet ärFörI attatt som
Finland har liktochockså vill delta den.union ii Norgeen

redan medlemmedlemskap Danmarksökt iSverige EU. är
ursprungligadetdanska folkets första tillnejoch hari EU, -

förbli.förtill bestämtMaastricht-fördraget sig atttrots -
Nordenockså funderaandradet måste överFörI omman

alternativ tillekonomiskt EU.utgör ettrent

näringslivetstillkanfingervisningEn attgenom seman
Islandhär:då karakteriseratsländer har såstruktur. Nordens är en

jordbruks-Danmarkoljeekonomi,fiskeekonomi, Norge enen
någotskogsekonomi ochFinland Sverigeekonomi, merenen

ekonomiblandad
omfattande.visserligenländernade nordiskamellanHandeln är

Underutveckling.för industrinsmycket viktigocksåhar varitDen
ochmellanmotsvarade den i genomsnitt 301980-talet 20 procent av

Sverige.Handelsflödena domineras Iutrikeshandeln.totaladen av
någorlundahandelndansk-norskadenbaraövrigt är stor om-av

fattning.

studie1988:11. INordEkonomisk Integration i NordenSe5 senarerapporten en
förändratRådet inte harstrukturen1993 författarenNordiska konstaterarför att

fördjupats.Gamla harsig. mönster snarare
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Norden delso minskar betydelseMen ° isom e om man
till oli då framför allt sådanaexportenser av varor, av

de nordiska länderna har specialiserat detsig på. När "som
sådana be Norden mindre för hand bytet föränvaror resten

handeln. ka länder säljerN varandra ärav varor som
besvärliga känsliga för avstånd.är Penatt transportera om
dvs högstadet förädlingsv" finns dock kani varor som as,längre avstånd.över

Diagram 1.1 Den inom-nordiska tandelen för specialvaror ve övrigae res
1990 pro respektivevaror av varugrupps e

ÖvrigaSpecialvaror varor
30 28.1-

Källa: Närings- och teknikutvecklingsverketNutek.

till NordiskaI Ministerrådet drar Fredriksson 1993rapporten
slutsatsen det verkar ofrånkomligt kopplingarna övrigaatt att ot

kommer utvecklas snabbareEuropa de ka kopp-intra-no °änatt
lingarna under 1990-talet beror den mark-inreDetresten attav

Östeuropanaden förverkligas, har och Nöppnatsatt att en
kommer fortsätta specialisera mindresig avståndsk" gaatt att
produkter.

och svenskrige ekonomi påver emellertid huräven av
ÖkatFi och ställer förhål tillNorge sig i nordisktEU.

6 Källa: C. Fredriksson i De nordiska företagen, till Nordiskarapportnya
Ministerrådet, april 1993.
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Sverigegiveteffekter för Sverige,deltagande positivaväntas att
medlemskap,tillnejbli medlem i Sverigeväljer EU. Om sägeratt

kanmedlemmarväljer bli ioch/ eller EU,medan Finland Norge att
företag kanSvenskapåfrestningar.försvensk ekonomi utsättas stora

grannlän-EU-länderna. Vårakonkurrensnackdelar gentemotnya
villföruppfattas investerareintressantareder kan då somt somex

Norden.verksamhetförlägga i
omfattasurholkas färreockså EES-avtaletökarRisken att som

det.långtinte går sådet, EU sägaäven att uppsomomav
därförnordiskförslaget unionbedömning ärVår attom

Nordensvensk ekonomi.ochför Menviktig SverigeNorden är ut-
marknaden.till denalternativ inrekomplement integör ettett --

byggateoretisk möjlighetfinnsVisserligen ett nyttatt uppen
kostnader.ekonomiskaganska höga Menbredvid tillNordek" EU,

villdanskarna inteEU-medlemskap somDanmarkspraktikeni gör
Kommittén beslutat intehar därföromöjligt.detta prövaupp attge

nordiskmed union.altrnativet en

samhällsekonomiskEn1.5

konsekvensanalys

till syfteharEG-konsekvensutredningen presenteraatt sam-en
alternativen.olikadeanalys 1.3hällsekonomisk ruta av
hypotetiskjämförahar därför haftUtredningen process,att en
hypotetiskmedsäkert känner,utfall vi inte process.annanenvars
först och främstsamhällsekonomisk analys koncentrar sigEn

samhäl-hurtillsamladövergripande, nivå. Deneffekterna seren
sällandäremotpåverkas.utvecklas och Denlets totala görresurser

detförändras:det ärskillnad är stats-omsomresurservems
aktiebolagets.ellerhushålletsenskildadetkonsumenternas,kassans,

syfteanalysenfördjupa iemellertidkommeroch viHär attvar
statskassan.ellerför konsumentereffekternabeskriva tatt ex

samhällsekonomisk analysdåVad imäter man en
kostnader frånskiljagäller det privataoch främstFörst att sam-

företagsekonomisk beräkningprivatekonomisk ellerhälleliga. En en
individen ellerdrabbarintäkterkostnader ochbara detar somupp

alla deocksåförsökersamhällsekonomisk analysföretaget. En ta upp
samhälletoch intäkter uppstår iandra kostnader engenomsom

förändring.
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Ruta Skillnaden mellan1.3 privatekonomi Samhällsekonomioch-

planerarA investering, antingen förgöra bruk eller för det företagatt en eget
där han arbetar. beslutaFör han ska investeringen eller integöraatt görom
han kalkyl. Till börja med kostnaduppstår för den planerade investe-atten en
ringen, och det förväntas dröja innan investeringen intäkter.några Förger att
kunna rimlig bedömning de framtidagöra intäkterna och kostnadernaen om
måste de framtidaA flödena tillöversätta nuvärden. Tanken krona iär att en

inte nödvändigtvis lika mycket värdär krona idag, efter-morgon som en a
inflationen kan minska värde. För från kronaavstå isom attpengarnas en

handen idag vill han fårA lite i avspeglasDetta iveta att extra morgon.
kalkylräntan. tänker placeraA i obligationer investeringen intepengarna om
blir och använder därför obligationsräntan kalkylränta. Vilkenav som
kalkylränta ska användas frånvarierar fall till fall. framOm kommerAsom
till dessa och inflöden blir positiv genomför han in-att ut-summan av
vesteringen. Blir den räknarnegativ han med förlora affären, och då göratt
han inte sin investering.

införstårB samhällsekonomisk bedömninggöra planeratatt en ettav pro-
jekt. likhet med ställerI hon förstA de betalningsflöden uppstår.upp som

räckerDetta emellertid inte för klargöra projektet lönsamt eller inteäratt om
samhällsekonomiskt perspektiv. B måste hänsyn till effek-övrigaävenettur ta

i samhälletuppstår till följd det planerade projektet, inteter som av men som
betalningsströmmar.några Projektet kan effekterpositivagenererar tge som ex

bättre utbildning. kan ocksåDet negativa effekter miljön. Sådanaen ge t ex
hänsyn måste också denin i samhällsekonomiskavägas bedömningen. Vidare

hänsynmåste tillB det råder ofullständig konkurrens den marknadta om
påverkas det planerade projektet. falletOm priserna där förär sättssom av

högt. Dessutom måste justeraB marknadspriserna de korrektinte speglarom
det samhällsekonomiska värdet de använda kanDe uppstå påav resurserna.
grund snedvridande skatter skapar k skattekilar, dvs skillnaden mellanav som s
det pris säljaren beskattad erhåller och det pris köparen betalar.av en vara

lederDessa till färre transaktioner både köparen och säljaren tjänaratt somÄvenkommer till stånd. subventioner leder till snedvridande effekter, eftersom
fler transaktioner kommer till stånd vad samhällsekonomisktän ärsom
effektivt.

genomföraFör projektet detmåste innebära förbättring för någon iatt en
samhället. viktigaDet inte får det bättre,är behöver frågaB intevem som
varje enskild medborgare hur han eller hon påverkas projektet fråga,iom av

kan nöja sig med titta alla individuella effekter. Endastutan att summan av
det samhällsekonomiska nuvärdet positivt kan kompensera demärom man
förlorar något grundpå projektet genomförs.som attav

BohmSe 1988 samhällsekonomiskkostnads-/intäktsanalysochtex om sam-
hällsekonomiskeffektivitet.
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katalytisk ärinköputgift förBilistens enavgasrenareenav
blirutsläppenbeslut inteutgift.privatekonornisk Hans att rena

föroreningar.formkostnadsamhällsekonomisk idäremot aven
med sådant gårkalkylprivatekonornisk attI somtar manen

alltprincipkalkyl ska isamhällsekonomiskpå.pris I somsätta en
visarExempletmed.värdehareller attsätt ovantasettannatett

svårtkanoftadetta göra.attvara
statsfinansiellaochsamhällsekonomiskafelaktigtförväxlasIbland

kostnad, eftersomstatsfinansiellinnebärskattebortfalleffekter. Ett en
med budgeten.arbeta ihardekrymperdet attstatensomresurser

samhällsekonomisk kost-någonskattebortfall innebär inteMen ett
plånböcker ellermedborgarnashamnar ide fallnad, i pengarna

stället.kassalådor iföretagens
mycketdock svårakalkylersamhällsekonomiska ärFullständiga

ochvariablerviktigamångainformationeftersomgöra, omatt
brutto-hurväljerNormaltsaknas. genvägenkostnader att seman

bruttonationalproduktenhuroftare,eller,nationalinkomsten ännu
påverkas.

BNP-måttet

Värdetochmängd tjänster.producerar varjeSverige avvaroren
årvanligtvisperiod överunder vissproduktiondenna etten --

bruttonationalprodukt, BNP.kallas
devärdetrealadetinnebärtillväxtEkonomisk varoravattatt

BNP-tillväxtenökar. ärtillgängliga Omfinnsoch tjänster som
Flerinvånare.stiger BNPbefolkningstillväxten,snabbare än per

för medborgarna.tillgängligabliroch tjänstervaror
välfärden isocialadenmåttiblandanvänds ettBNP ettsom

medanvändasbörBNP-måttetmissvisande.oftakanland. Det vara
bredvälfärden inågotdeteftersom inteförsiktighet, säger om
intefördelade. BNP mäterhureller ärmening t exresursernaom

värdenfånga inhellerkan intefritid.ökad BNPvärdet somav
ochkronori ören,låter sigoch inte översättaslivskvalitet annat som

arbeteobetaldamed deträknar inteellerD-mark BNP somt execu.
miljöeffekter.tillhänsynheller inteochhemmenutförs i tar

alltdessutomblirökar BNPinternationaliseringenmedtaktI att
myckethurstuderasyftetmåttmindre ärintressant attomsom

delfrånbortserBNP-måttetförfogarnationen över. att enresurser
förinkomstertillupphovinteproduceras Sverigeidet gersomav
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dem bor i Sverige. Det mått i stället medborgarnasmätersom som
inkomster dessa intjänas kallas bruttonational-oavsett var- -
inkomst, BNI.

Trots svagheterna finns samband mellan och materiellBNPett
standard. kommerVi deti följande därför använda BNPatt som
indikator välfärden deni samhällsekonomiska kalkyl så små-

skaningom försöka Vi det därförgöra. gör BNP-måttetatt trots-sina brister det bästa mått finnsär tillgå.som att-
de flestaFör praktiska syften förändringar i såvälär BNP som

tillfredsställandeBNI närmevärde de samhällsekonomiska kost-ett
naderna eller intäkterna samhällsförändring.av en

Välfärd eller välstånd

"välfärd"Begreppet används här ekonomiski mening, desom
sammanlagda intäkterna och kostnaderna för konsumenter, pro-
ducenter och medborgare. Med välfärdsökning härmenas en
förändring innebär blir tillskottpositivt till BNP.att nettotsom ett
Med välfärdsförlust" minskning dagligti talBNP. Ien avses en
skulle ekonomernas begrepp välfärd förmodligen medöversättas
ekonomisk välstånd. Eftersom "välfärd" etableratså deniär
ekonomiska begreppsapparaten väljer också vi använda det iatt
rapporten.

välfärdsanalysenI förbättring kansäger beräknasattman en som
de producent- och konsumentöverskott skapas.summan av som

Skillnaden mellan vad konsument beredd betala och det hanären att
verkligen behöver betala det k konsumentöversk0ttet.7utgör Pås
motsvarande producentöverskottetsätt skillnadenär mellan vad
producenten lyckas betalt för sin produkt och det minsta pris han

beredd sälja den för.är att

7 fårEtt exempel: Om A köpa för 10 kronor han egentligen skulleen trotsvara att
beredd betala 15 kronoratt för den, är konsumentöverskottetvara för hans del

5 kronor.
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Storlekar inte prognoser-

medomgivnaintäktsposternaochkostnads-fallflertalet storärI
kommermeningsfullt, sättaochmöjligt,detosäkerhet. Där attär

ihågdock kommamåsteskattar.effekter vi Mandesiffror som
ellerangivelserexaktatolkasskavarkensiffrordessa somsomatt

desyfte medVårtförluster.ellerkommande vinsteröverprognoser
hjälpa läsarenställetiioch belopp ärsiffror attatttextenangessom

handladet kanstorleksordningarvilkauppfatta om.
resultat,kvantitativavikommermöjligtdetde fall där ärI att ge

råder. Enosäkerhetdengrundintervallmeddockoftast somav
liggereffekternaflestadeosäkerhetentillorsakbidragande är att

värdera.därföroch svåratidenfram ilångt är att
riktningmednöjavikommerMestadels att angeatt oss

förändringenochminskar,ellerökareffekterna: omresursernaom
liten.ellerfalli så är stor

ellerplussigkunnaintekommer viEmellanåt vareatt ange
riktningen.säkerhetmedfall kan intevissaminus. I angeensman

effekter.möjligaolikaförförsöka redogöradåkommerVi att

Tidsperspektivet

vadutifrånalltframförkommer görasbedömningarVåra somatt
vidslår igenomFörändringarsikt, dvs år.medellånghänder 5-10

mindreellereffekter kommertidpunkter. Vissaolika genast.mer
vidbudgetendentillbetalningarnagäller ettDet gemensammat ex

gällerdetsikt:förstmärksAndramedlemskap.eventuellt t ex
siktkortPåinvesteringar.skillnader itillväxteneffekterna av
liteförlorade. Påarbetstillfällen gårtillstrukturomvandlingleder att

sektorer.andraarbeten iskapassiktlängre nya
enbartmestadelskonsekvensanalyserSamhällsekonomiska mäter
ekono-förändring iföljdtilluppståreffekterstatiskade enavsom

Anledningen1.4. äreffekternadynamiskadeoch intemin ruta
deeftersomeffekter,dynamiskabetydligt svårare mätadet är attatt

Ändå effekternadynamiskadedet justsikt.långuppkommer är
olikaföljd in-tillde viktigasteblirbedömareflertaletenligt avsom

fallförekommandeändådärför ikommerVitegrationsalternativ. att
effekter,dynamiskadeskattningarförsöka vissagöra exem-somav

investeringarna.förändringar iorsakaspelvis av
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Ruta Statiska och dynamiska1.4 effekter tillväxten-

Statiska effekter engångskaraktär,är och påverkar produktionsnivån vidav etttillfälle. Det innebär inte påverkan sker omgående, det kan mycket välatt utan
viss tid innan den har slagit i fulltta dettaNär väl har sketten tillvårttakten.ut.enom

återgår ekonomin till den tidigare Dynamiska effekter höjer eller
sänker däremot tillväxttakten i ekonomin, och därför långsiktigår karaktär.av

Skillnaden mellan de båda effekterna kan illustreras med räkneexempel.ett
Antag ekonomin i utgångsläget medväxeratt 1 år. Antag vidareprocent per

det finns två scenarier; antingen får Sverige engångslyftatt i produktionenett
och därefter5 återgår ekonomin till sin gamla tillväxttaktprocent på

eller får1 Sverige ökning i tillväxttaktenprocent, tillpermanenten
beräkningar2 Genom får vi redan efter knappt fyra effektenprocent. år äratt

den 2-procentiga tillväxttakten engångslyftetstörre än seav 5 procent
diagram 4.1. Det med andra ordär tillväxttakten det långsiktigt viktiga.ärsom

dynamiska effekternaDe sikt viktigare deär statiska.än

dispositionVår1.6

Betänkandet har följande uppläggning.

de i vilket dettaI kapitel ingår, redogör för den allmänna
bakgrunden, och beskriver Sveriges roll deni internationella ekono-

Däreftermin. beskrivning från till MaastrichtRomges en av- -utvecklingEG:s till EU.
del syfteI vårt kartläggaH är och analysera hur den ekono-att

miska tilläxten och dess olika bestämningsfaktorer påverkas deav
krafter följer integrationen. Analysen omfattar såväl densom av
formella integrationen, vilken beror direktiv, den informellasom
integrationen, vilken beror marknaden och dess krafter.

del studerarI III de områden föremål för förhandlingarärsom
och blir resultatet politiska beslut och ansträngningar inomsom av
EU. Här också till villkoren för den svenska, nationellaser
politiken. gäller handelspolitiken,Det jordbrukspolitiken och
regionalpolitiken, också statskassan och budgeten.men

de slutligen,I IV, knyter ihop den genomgång harsom
gjort i övergripande samhällsekonomisk bedömning.en
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denSverige i inter-2

nationella ekonomin

Syftet kapitelmed detta beskriva utvecklingenär iatt
såväl svensk internationell underekonomi de senastesom
åren roll internationellaSverigesvisa isamt att

sammanhang vad gäller utrikesbandel och behovt ex av
marknadstillträde.

Omvärldsutvecklingen2.1

Under de decennierna har allt fler OECD-länder drabbatssenaste av
besvärliga ekonomiska problem:

Trendmässigt stigande arbetslöshet.
produktivitetsutveckling.Låg

Bestående budgetunderskott och växande statsskulder.
Turbulens de finansiella marknaderna.

innebär emellertid OECD-ländernainte varitDet att utan
högkonjunkturer. slutet 1980-talet rådde euforiskI närmastenav

Pendeln slog därefter snabbtstämning, inte minst i Europa. över.
Euroforin har europessimism.ersatts av

Världsekonomins och Tyskland"motorer" USA, Japantre - -
har dessutom fått allt inhemska svårigheter. harPå två årstörre
arbetslösheten OECD-länderna från knappt tilli stigit 25 över

miljoner.30
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Konkurrens produktionsfaktorernaom

Under 1960-talet gällde konkurrensen de slutliga produkterna.
Utbytet mellan koncentreratnationerna till varuhandeln.var
Konkurrensen faktormarknaderna skedde indirekt, via varu-
handelskonkurrensen, begränsades nationella regle-attmen genom

delvis låste människorringar in och kapital. Priserna insatsvarorna
blev därmed ofta lägre vad skulle ha gälltän öppensom en
internationell marknad

Även arbetskraftens rörlighet har ökat, från mycket lågänom en
Fortfarande den dock betydligtnivå. lägre inom iär Europa USA.än

vad gäller integration och rörlighet har kapitalmarknadernaLängst
kommit. Kapitalets fria rörlighet innebär sökerinvesterare ditsigatt
jordmånen bäst. Kapitalbildningen har därigenom kommit bliär att
beroende skillnaderna den reala avkastningen mellan länderna.iav

ställer krav "investeringsklimatet länder,Detta i mångastörre
minst iinte Sverige. Sparandets betydelse för den inhemska kapital-

bildningen har samtidigt minskat. Utländsk finansiering finns till-
gänglig.

Diagram 2.1 Arhetslöshetssiffror inom OECDprocent

procent
g .
8
7
6
5
4.
3
2
1
0 1975 1979 1981 1985 1987 1939 197919731 1977 1983

OECD,Källa: EconomicOutlook 1993.

Långtidsutredningen1 För utförligare diskussion, 1992, 68 ff.en se s
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Även sparandets avkastning bestäms allt högre grad deni av
internationella stället för den nationella ekonominsräntenivån i av
utveckling.

Sammanfattningsvis kan konstateras de olika regionerna måsteatt
attraktionskraft för kunna dra tilluppvisa viss sig kapitalatten

och attrahera/ behålla kompetent arbetskraft. Institutionella faktorer,
medlemskap handelssammanslutningar, kan spelasåsom i roll för

denna attraktionskraft.
Med tiden har konkurrensen vidgats. ökande utsträckningI om-

fattar den handel med produktionsfaktorer.tjänster ochävennu
Konkurrenstrycket har hårdnat samtliga tillverknings-gott som

blirområden. sektorer konkurrensutsatta. Samtidigt sprids deNya
tekniska genombrotten allt snabbare. japanska produktervissaFör

hemelektronik livslängden dagar.inom kort Därefterär 90som
modellvariant.presenteras en ny

Internationaliseringen har lett till nationella regleringar börjatatt
nationella produktionen växande utsträckningtvingas iDenrämna.

betala insatsfaktorerna konkurrenskraftig Blir kostnadernaersättning.
för eller avkastningen för låg, finns ofta alternativ lokalise-stora en

land därring i omständigheterna sigett annat ter mer gynnsamma.

Valuta- och ränteturbulens

första decennierna efter världskriget karaktäriseradesandraDe av
stabilitet valutavärden. Woods-systemet låstei växel-Brettonstor

kurserna varandra. brakade uppstodNär 1971mot systemet samman
med flytandesituation kurser. Flera europeiska valutor revalvera-en

des dollarn. Stabila växelkurser dockansågs sågentemot pass
åtråvärda inrättades.att nya arrangemang

infördes valutaormen där växelkursernas svängningarI Europa
varandra begränsades band. infördes det Europeis-1979mot yttreav

ka också valutaormenDåMonetära Systemet ersattes av en
växelkursregim, Exchange Mechanism.ERM Rate Inom ERMny

fick valutorna eller ned varandra.svänga 2,25 motprocent upp
under 1980-talet förhållandevis stabilt.Systemet var

amerikanska dollarn och den japanska åkte underDen yenen
tid berg- och dalbana både varandra och Europa-samma mot mot

valutorna. Dollarn under första halvan decenniet mycketsteg av
kraftigt, för sedan falla lika dramatiskt efter 1985.att
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uppgång2.2Diagram Dollars och fall

DM/USD Yen/USD

3- 250

25 200-
2 .

150
1,5 -

100
1 .

-so0,5

O. . . .. 1 .1930 1932 1990 19921984 1986 1988

OECDEconomicOutlook 1993.Källa:

Även har betydligt rörliga devarit tjugoräntorna senastemer
tidigare. Delvis beror det inflationstrycketåren högrevaritän att

tidigare. Delvis beror det ökade kapitalrörelser. Underän 1980-
talet har de finansiella flödena dramatiskt ökat.över gränsernat ex

exempel bankutlåningen motsvaradeEtt gränserna. 1980överges av
Åttaden OECD-ländernas hadeårBNP.4 1988,procent av senare,

den till hela procentvuxit Kopplingen till reala transaktioner44
form handel,i och blivit mindreturism harinvesteringarav av

betydelse. flödena beräknas dag haiUppemot 90 procent rentav
finansiella syften arbitrage mellan och växelkurserräntort ex-

har karaktäriserats högaåren realräntor,De Europasenaste av
främst orsakade kostnaderna för den tyska återföreningen och deav
fasta växelkurserna Under 1990-taletinom harERM. ERM utsatts
för påfrestningar banden vidgades tilli augusti 1993stora att
plus/ praktikenminus innebär det flytande växelkurserI15 procent.
för återkommer till valutasamarbetet kapitel ochVi iEuropa. 14 15.

2 Källa: The SeptemberEconomist, 19, 1992.

uppstår3 Arbitrage definieras vinst vilken vid handel med valutor ellertsom en ex
värdepapper. Källa: Odhner 1992 i Ekonomi och i Europa. Vägen tillpengar
EMU".
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Tillväxt och handel2.2

OECD-ländernai

och 1960-talens snabba tillväxt de utvecklade industriländernai1950-
1970-talet. Till del berodde det oljepris-bröts i mitten stor

chocken återhämtning, tillväxten lågTrots viss under1973. en var
1980-talet.hela

förklaringarnaFörsöken till den tillväxten har varitav svagare
och allt från strukturfel till ekonomiermånga spänt över att mognare

försök åtgärda problemenskulle långsammarei sig Iväxa ett att
samtliga OECD-länder påbörjat strukturella reformer dehar senaste

Syftet de nationella ekonomierna ochåren.tio är göra öppnareatt
konkurrenskraftiga, och därigenom produktiva. Inom ettmer mer

reformer-antal områden, främst kapital- och kreditmarknaderna, har
inneburit internationell avreglering.även enna

Bakom den tillväxten ligger också investerings-svaga en svag
utveckling hela OECD-området. Andelen utländskainom direktin-

har emellertid stadigt ökat. Under andra halvanvesteringar 1980-av
de dramatiskt.talet steg

omfattande utlandsinvesteringar världsekono-Numera är ett av
kännetecken. deUnder perioden harmins genomsnitt-1983-1991nya

årliga direktinvesteringarna löpandeliga ökat med i360 procent
för nåddesOECD-området helhet. dåpriser Toppen 1990som

världens totala utgående direktinvesteringar uppgick till miljarder230
Året därpå sjönk de dock med till delUSD. nästan 25 procent, stor

beroende minskade utlandsinvesteringar från diagramJapan
2.3.

Direktinvesteringarna har ökat vad världshandeln harsnabbare än
Världshandeln karaktäriseras den ökar snabbarei singjort. atttur av

världsproduktionen.än
näringslivet har funnits medveten expanderaInom strävan atten

Företagsförvärv har blivit metod "köpa in sig"över gränserna. atten
produktionskapaci-marknad. för skapaNyinvesteringar atten ny

minskat betydelsehar itet

4 Se A contribution Growth, Solow, R, i Thethe Theory of Economict toex
Quarterly Journal of Economics, februari 1956.

5 Japan i detta avseende undantag. De japanska direktinvesteringarnautgör ett
utomlands domineras fortfarande nyinvesteringar skapar produktion-av som ny
skapacitet.
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takt med marknaderna internationaliserats har alltI störreatt en
del investeringsflödena världsekonomin:till regioner istyrts treav
Nordamerika, och U-ländernas andelOstasien harVästeuropa.
minskat, där ökat absolutainvesteringarna har tal.iäven om

utgåendeDiagram 2.3 Världens direktinvesteringar FBI
och värdet världsexporten löpande priserav

800 -
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OECD.Källa: Commission Transnational CorporationsCTC, FN samton

internationella handelnDen

mellanVärldshandeln återspeglar tydligt den pågående integrationen
nationella ekonomier.

Handel spelar avgörande roll för tillväxten. handelGenomen
Effektivitetenvidareutvecklas den internationella arbetsdelningen. i

för produktionenanvändningen de till budsstårav resurser som
ökar.

Arbetsfördelningen både stordriftsfördelar och speciali-bygger
Därför har den internationella handeln under efterkrigstidensering.

genomgående snabbare ekonomierna sådana.vuxit än som
Mellan och värdet världens varuhandel med1980 1990 steg av

procent70
beskrivs utvecklingIbland den ökade integrationen som en

och ökade handeln ökaremellertid missvisande.Det Denärgott ont.

6 Gatt: International 90-91.Trade
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nationernas välstånd och därmed för dockderas handlingsfrihet. Den
med förhållandensig enskilda länder företag allti och enskildai iatt

utsträckning bestäms faktorer omvärlden och denistörre av av
konjunkturutvecklingen.internationella företag ochVissa branscher

slås utländska konkurrenter denna ökarjustut av men process-
konsumenternas välfärd den produktivitetsförbättringgenom pro-

upphov till lång sikt.cessen ger

ÖkningDiagram 2.4 väridshandeln och världsproduktionen procentav

3.
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

Källa: Gatt.

samband med handeln och därmed internationellaI detatt
beroendet har ökat, har frågan vilken utsträckning världenuppstått i

delas olika fruktani block har funnits förär väg Detatt upp en
länderna Nordamerika, skulle handlai och SydostasienEuropaatt

allt regionalt k handelsomfördelninginom Genommer gruppen. s
skulle kunna skedet bekostnad blockövriga 10.1.rutaav

grundar de handelsliberaliseringsigOron tio årensatt senaste
framför allt har skett regional basis. Frihandelsområden har
bildats eller utökats. Handelsstatistik dock handeln mellanvisar att
Nordamerika, och Sydostasien har ökat i iEuropa stort sett samma
takt den handelninterna mellan och internaDen1985 1990.som
handeln inom emellertid undantag och har ökatAsien utgör ett
dramatiskt tabell 2.1.

7 Se World Economic Survey 1993, United Nations 1993.t ex
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Varför handlar länder mcd varandraRuta 2.1 -

klassiskateoriernaDe
klassiska försöket förklaraförsta fördelarna med utrikeshandel gjordesDet att

Smith hans Wealth of Smiths byggerAdam i Nations 1776. resonemangav
fördelar. tillverkar skor billigare tillverkar tröjorabsoluta Om A B Bän men

tjänar båda bedriva handel endast skor ochbilligare A så A Bän göratt att
David Ricardo 1772-1823 förfinade Smiths enklaendast tröjor. något

med teori komparativa fördelar. Ricardo handelsin visar attomresonemang
tillverkar både skor och tröjor billigare längelönar sig A Bäven änom

relativt billigare Resultatet landtillverkar tröjor vad A ärän gör. att ett
den produkt tillverkas till kostnad relativtkommer äratt exportera somsom en

andra länder.lägre iän
Ricardos ligger det baserar skillnaderSvagheten i i sig iattresonemang

arbetskraftens produktivitet och därför från produktionsfaktor.endastutgår en
kom den neoklassiska handelsteorimodellen utarbetad EliLösningen genom av
och Ohlin.Heckscher Bertil land har relativtDeras teori säger att ett somoss

tillgång arbetskraft kommer arbetskraftsintensiva produk-god att exportera
det land kapitalmedan har relativt kapital, dvs där relativtärgottter, som om

olika till-kommer kapitalintensiva produkter. Ländernasbilligt, att exportera
leder vilkettill olika relativa fördelar vid produktionen,insatsvaror igång

alstrar handel mellan länderna.sin tur
för teorierna de förklarar handel mellan länderGemensamt är att som

faktorpriser och faktorproduktiviteter, till olikaskillnader i vilket leder att
specialiserar olika handel. Såledesländer sig branscher, dvs interindustriell

Australien jordbruksprodukter till ochJapan Japan exporterarexporterar
elektronik till Australien, allt tack relativa fördelar.vare

De teoriernanya
dock vid analys delsig dagensvärldshandel mycketvisarDet att storav aven

mellan olika industrier branscher,den handelinte inomär utan snarare samma
intraindustriell handel framför allt beror stordriftsfördelardvs inomsom

Stordriftsfördelar återfinns ihuvudsak med högaproduktionen. industrierinom
höga FoU-kostnader. enhetfasta kostnader, Genomsnittskostnadent ex per

faller mängd tillverkas. blir därför ofta nödvändigaserierStorastörre som
för ekonomi produktionen.iatt

stordriftsfördelar förklarar varför Saaboch VolvoSverige säljerTeorin om
Tyskland Volkswagen till Sverige.till Tyskland och i sin tur exporterar m m
bakom och ElhananUpphovsmännen de teorierna Paul Krugmanärnya a

foreign irnperfectHelpman Market and trade: increasingstructure returns,
international 1985.competition and the economy,
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Handelsökningen beror till del de utländska direktin-stor att
har ökat.vesteringarna Allt den internationella handeln skermer av

därmed företag och koncerner. Vertikalainom investeringar dvs-
investeringar innebär ökad specialisering bidrar utveck-tillsom en -
lingen. Sökandet efter stordriftsfördelar och efter rationellen mer
företagsstruktur medför enskilda företagsenheter får till uppgiftatt

betjäna koncernen globalt. Följaktligen ökar företagens internaatt
handel.

och Uruguay-rundanGatt

Under efterkrigstiden har tullar, kvoter och andra icke-tariffära
handelshinder sänkts eller avvecklats. har framför allt skettDet inom

för verksamhet. Effekterna ochGatts priser produktionramen av
tullar och kvoter diskuteras längst baki kapitlet.i2.3ruta

årtiondet har allt flerDet regionala frihandelsavtalävensenaste
slutits. bygger icke-diskrirnineringGatt principen och mestom
gynnad Allanation". medlemsländer ska varandra för-ge samma

de tillmåner gynnadesin handelspartner. tillåterGattmestsom ger
dock från denna princip länder vill bilda frihandels-avsteg om
områden eller tullunioner. Handelshindren tredje land fårmot
emellertid ökainte grund sådanaav arrangemang.

inleddes den k Uruguay-rundan. Ambitionen1986 betydligts var
högre för de tidigare Gatt-förhandlingarna för-än attgenom man

de områden redan täcktes inkluderadeGatt investe-utom som av
änstehandelnringar, immaterialrätt dvs skydd märkesnarnnsamt av

och patent. Antalet deltagande länder tidigare. harGattstörre änvar
dagi medlemmar vilka tillsammans för115 över 90 procentsvarar

världshandeln. december nåddesDen principöverens-15 1993av en
kommelse Uruguay-rundan.i

På varuområdet genomförs sänkningar och ytterligare "bind-
ningar tullsatserna. reduceras handelshindrenDessutom inomav
starkt skyddade sektorer teko, jordbruk och stål.som

På änsteområdet utvecklas helt internationellt regelverkett nytt
för friare världshandel har skettsätten samma som varuom-
rådet.
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1985-1990regioner2.1 Utveckling handeln mellan och inomTabell av
baserad värdet handelnprocentuell ökning av

världensvaruhandelAndel av

ärlig ökninggenomsnittligexport

19901985-90 19891990

25 353 1I21,5tillMellanöstern Asien
2218 733,4Internt Västeuropa
202 15Västeuropa 1,5Afrika till
18264till Västeuropa 1,0Mellanöstern
1819till Asien 3,4Västeuropa
15214,3till VästeuropaAsien

CentralIÖst-Europa Sovjetoch
1571,8 7till Västeuropa
151I2 21,6 6till AfrikaVästeuropa
148 91,0till VästeuropaLatinamerika

131I2 8100,0 12totalaVärldens export

1212till Nordamerika 2,0 6 1I2Latinamerika
13till Västeuropa 3,6 15Nordamerika

1I2 2Nordamerika 3,7 8tillVästeuropa
1I2 31,3 3till MellanösternVästeuropa

1010,3 16 1I2 14Internt Asien
91,6 10till LatinamerikaNordamerika
98 7Nordamerika 5,1Internt
612till Asien 3,6 15Nordamerika

CentralIÖst-EuropatillVästeuropa
8 1I2 13 51,3och Sovjet

1I2 6 18,0 9till NordamerikaAsien
CentraIIÖst-EuropaInternt

-7 -182,2 1I2Sovjetoch

handelsflöden förregionalt interna ochTabellen inkluderarAnm.: externa som svarar mer
1990. Den sammanlagdaandelensamladevärdet världensän varuexportprocent aven

90 världens varuhandel.handelsflöden drygttjugo regionaladessa utgör procent avav
International Trade 90191.Källa: Gatt,



den internationella ekonominSverige i 67

skyddsklausul reviderasGatts för begränsa användningenatt a
frivilliga exportbegränsningar. Reglerna för införandet anti-av av

dumpningstullar skärps. berör hur dumpningsmarginalenDet t ex
ska beräknas. Undersökningar får framöver heller inte genomföras

med minimala marknadsandelar. Avtalet innebär ävenmot export att
det för hur länge antidumpningstull kansätts kraftgräns ien en vara
s k "sunset-klausuler.

Uruguay-rundanGenom grunden lagd för fortsatta liberalise-är
främstringar inom jordbruks- och tjänsteområdet. Samtidigt minskar

risken för handelspolitiska störningar mellan ochUSA, EG Japan.

ekonomiska utvecklingEG:s2.3

Tillväxten i EG

gick dåligt förDet OECD-området börjani 1980-talet. gickDetav
för EG-länderna. internationella lågkonjunkturenännu sämre Den

inverkade negativt, kunde förklarainte nedgången.men ensam
hade, hette det, drabbatsEuropa "eurosclerosis, förkalkats ochav

förlorat växtkraft.sin Framtiden ligga Sydostasienansågs i och
Stillahavsregionen inte i gamla ekonomiska maktcentra.-

Olika förklaringar fördes fram. dem fastaEn EG-tog attav
länderna, Romfördrag och institutionell marknadsgemenskap,trots

praktikeni hade relativt differentieradesmå, och skyddade markna-
der. Därmed blev konkurrensen och marknaderna ineffek-svagare
tiva. och hemmamarknaderUSA:s respektiveJapans med 250 120-
miljoner karakteriseradesinvånare högre konkurrens. Dessaav-
länders tillväxt gagnades de kunde dra bättreatt nyttagenom av
stordriftsfördelar drilladesoch under hårdare konkurrens.

EG-ländernas tillväxtutveckling inspirerade den politiskasämre
ledde fram till den k Vitboken1985 Under andraprocess som s

halvan 1980-talet förbättrades tillväxten Gemenskapen.i Underav
perioden den genomsnittliga BNP-ökningen1988-1990 3,5var pro-

år. slutet mattades dockI tillväxtenåter1990 inom EG.cent per av
Bakom uppbromsningen ligger den tyska återföreningena som

har drivit realräntorna i Europa. Recessionen i och Efta-USAupp

8 White Paper Completing the Internal Market.on
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för-exportmarknaderländerna båda viktigasteEG:s är annanen--
Maastricht-ratificeringenden försenadeklaring. harDessutom av

tillväxten baravalutamarknaderna.skapatfördraget 1992 varoro
inom EG.1,1 procent

EG procentArbetslösheten inom2.5Diagram

procent
11-
10
9 .
8
7
6
5
4 .
3
2
1

1987 1989 19911983 19851977 1979 198119751973

1993.EconomicOutlookOECDKälla:

Investeringar

kraftigt.ökade direktinvesteringarna utlandet1980-talet ibörjanI av
emellertidVinstutvecklingen blevframför alltblev USA.Mottagare

sviktadeamerikansk ekonomiförtroendet förallmännaDetsvag.
vändes1980-taletdollarn föll brant i mittenefter hand. Trots att av

anledningviktigställetuppmärksamhet i EG. Eninvesterarnas mot
marknaden.fullborda denavsikten inreattvar
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Tabell 2.2 Direktinvesteringarnas storlek
årligagenomsnittliga flöden, miljarder USD

Utgåendeflöden Ingåendeflöden

1980-84 1985-89 1980-84 1985-89

EG 22 59 15 40
Världen 48 125 50 121

EG:s %andel i 47 47 30 33

InklusiveAnm.: EU-ländernasinterna investeringar.
Källa: Bilaga 7 till utredningen.

växande betydelse direktinvesteringarEG:s mottagaresom av
bekräftas dess andel OECD-ländernas totala ingåendeattav av

fråninvesteringar till35 1981-1986 46 1987-steg procent procent
19907 Till bidroguppgången japanska, amerikanska och svenska
företag.

investeringsflödena ägde likvälMerparten inom Gemen-av rum
skapen. Såväl hem- mottagarland tillhörde Under 1980-taletEG.som

andelen de hadeinvesteringar sitt inom EGsteg av som ursprung
från till procent. framträdandeDet draget för25 40 EG-mest
investeringarna nationsgränserna i och mycketmångtär äratt
överspelade.

handelEG:s

för den totala handelvaruhandeln.EG EG:s40 Avprocentsvarar av
mellan olikaintern, medlemsländer. internaDenär merparten

handeln fjärdedel Internhandelnvärldshandeln.utgör numera en av
har ökat andel från 1960-talet tillsin början dagensi40 procentca av

procent.60ca

9 Bilaga 7 till utredningen.

10 World Investment Report 1991, United Nations 1991.

11 Gatt: Trade Policy Review Mechanism, The European Communities 1993.
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totala handelE63Diagram 2.6a Den interna handelns andel av

total EG-exporfEG-impor intern exportimpor totalIntern avav

Källa: Eli-kommissionen.

2.6b EG:s handelDiagram externa
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Parallellt med ökningen den handeln har emellertidinternaav
den handeln också absoluta tal denvuxit i Vägenmätt.externa mot

marknaden har därmed lett till handelsalstring ängemensamma mer
handelsomfördelning. Farhågorna Europa har där-"Festungom

kommitmed skam, och kritiken från utomstående handelspart-
ned.tonatsners

Eftaländerna

handel Eftaländerna för fjärdedel.Av EG:s 1973externa svarar en
slöts frihandelsavtal mellan dåvarande Europeiska Ekonomiskaett
Gemenskapen och Efta. Därmed släpptes med industrivarorhandeln
fri. Alla hinder form tullar och kvoter avvecklades.i av

ÖsteuropaCentral- och

Sedan april har Europa-avtal medassociationsavtal kEG1992 s --
Polen, avtal medTjeckien och Slovakien. Under harUngern, 1993

och tillkommit. Europa-avtalen innebärRumänien Bulgarien i
fri rörlighetprincip för kapital, ochtjänsterpersoner, varor.

Införandet skall dock längre tidsperiod,ske tio år.över en ca
har förAvtalen ratificerats. Endast del frihandelinteännu en -

de flesta industrivaror har därför kraft. Undantagnai ärträtt-
känsliga tekovarorstål, kol, jordbruks- och vissasamtvaror som
basplaster. dessa gäller fortfarande tariffära och kvantitativabådeFör
restriktioner. del ländernas potentiellaharDärigenom storen av

förTanken dock restriktionernatill begränsats.EG ärexport att
industrivaror ska reduceras för helt bortasuccessivt senastatt vara

respektive1998 1999.
förstålområdet har k skyddsklausulerPå sigEG använt attav s

begränsa jordbruksområdetochimporten På1992 1993. övertar av-

12 "Festung Europa" det kritiker EG:söknamn amerikanska strävan attvar som gav
bygga marknaden skulle bliinre marknad. De befarade den inreatten gemensam

bålverkprotektionistiskt medlemsländer skulleoch alla andra länder änett att
frånfråndiskrimineras och ursprungligenutestängas handel. Begreppet härrör

den tyske Goebbels, europeisk fästningpropagandaministern taladesom om en
försvar allierad världskriget ur Buchaninvasion under andramotsom

Colchester 1990.
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förbättringarhartalen de förmåner VissaGSP-systemet gett.som
sänkasoch tullarkommer kvoter höjassker dock, att att ena

effek-åren. ekonomiskade kommande femunderrad Denvaror
begrän-jordbruksområdet blir antagligenliberaliseringarnaten av

sad.
rad åtgärder förmedEuropa-avtalen kompletteras att gynnaen

samarbete investeringarekonomiskt, industrielltochmonetärt samt
Europeiskadenutbildning. Finansiellt stödoch genomges a

bedömareenligtdärför vissaEuropa-avtalenUtvecklingsbanken. är
icke-med-medslutitavtal hartroligtvis de EGgenerösa ettmest

lemsland.

och NaftaUSA

förstårenskilda handelspartner USA nästanEG:s ärstörsta ensom
formellthandel.medlemsländernasfemtedel Rent utgörexternaav

ochmellanför handelsrelationerna USA EU.den endaGatt ramen
kanländer inte på-endast feminnebärDet USA är ett somatt av

mestförmånsbehandling MGNräkna Gatt-statusennågon änannan
nation.gynnad

avtalbilateraladock antaloch har slutit rörEG USA ett som
fiskeprodukter.jordbruks- ochmed stål-,handeln

ochKanada,frihandelsavtalet mellan Mexico USANafta --
förbliEffekterna kanhandelsomfördelning.leda till störstvissväntas
tilldärproduktion, Mexicosarbetskraftsintensivmed exportvaror

kan kommamarkant.länderna lär ökade båda andra Detta att
från Sydeuropaarbetskraftsintensivundan importtränga t exannan

framtiden börtextilier.frukt och grönsaker Isamtvaror somav
för tredjehar betytt fördelardock Nafta, vis EGsomsamma

för utomståendefördelarleda tillland, kunna även parter genom
handel.ökad

gås, fårkött, ochkyckling, kalkon, smörfläsk- och13 Berör anka, 0st.a
political andreconciling theEastern Europe:EC integration widening towards14

Langhammer,the transformationeconomic rationale of supporting process,
1992.Economics524, Kiel Institute of Worldworking NoKiel paper

1993.CommunitiesMechanism, The EuropeanGatt: Trade Policy Review15
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och handelsrelationerUSA:s EG:sRuta 2.2 -

och har relationer. problemEG har har emellertidUSA De uppståttnära som
uppmärksamhet.rönt stor

United Trade Representative USTRStates de handels-varje årpresenterar
hinder andra marknader.USA har dykt åtskilligaEGmötersom upp

grundgånger, a av:

rörliga avgifter och exportstöd jordbruksprodukter,
EG-förbud import hormonbehandlat kött,mot av

tullarhöga vissa pappersvaror,
ursprungsregler,EG:s
standarder certifieringsprocedurer,ochEGES

EG-direktivet underhållningsprogram skamajoritet etersändaatt en av
europeisktvara av ursprung,

offentligt flygplanstillverkarenstöd till Airbus,
skyddbristande för immaterialrättigheter.I

publicerarEG motsvarande amerikanska handelshinder. Detrapporter om
visar anklagar försig EG de saker anklagar för.USA många USA EGatt av
Problemen försöker oftast lösa förinom harGatt. årenDe senasteman ramen

främstdet tvister jordbruksområdet. de härTrots mångarört att av
problemen väcker uppmärksamhet i media berör de praktiken baraistor en
liten handelsutbytet.del av

och övriga AsienJapan

Handelsutbytet mellan och har ökat kraftigt de tioEG Japan senaste
dock fortfarandeåren. ganska outvecklat jämfört med handelnDet är

mellan och eller mellan ochEG USA Japan USA.
handelsöverskott har ökat från miljoner tillJapans 500 1970ecu

miljarder de åren. har hållsina inomDet EG25 senaste upp-
fattats problem försöken utveckla handelsutbytet.i Enett attsom

många många mål.16 GemenskapensEuropeiska handelspolitik: medel, Rapport
från1992:2 Kommerskollegium.

17 Ur ekonomisk synvinkel är bilateralt handelsbalansunderskott inget problem.ett
Dels kan det uppvägas handelsöverskott med andra länder, dels ävenav om-
den totala handelsbalansen visar underskott kan detta uppvägasett ett agtav-
överskott i bytesbalansens andra tjänste- och transfereringsbalansposter samt
räntenetto. Om dessa inte uppväger underskottet i handelsbalansenposter
uppstår måste dåunderskott i bytesbalansen. Ett underskott i bytesbalansenett

lån fråntäckas antingen utlandet eller minskning valutareserven. Förstav en av
då blir handelsbalansunderskott ekonomiskt problem.ett ett
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bidragande orsak kan hälften överskottet ligger inomattvara av
bilar, och elektroniskkänsliga områden telekommunikationersom

datautrustning.

USA 1980-19922.7 EG:s bilaterala handel med respektive JapanDiagram

m USAhandelsbalansmedexport till USA
II 2080 med Japanhandelsbalansexport till Japan
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EG-kommissionen.Källa:

huvudelement.handelspolitik harJapanEGzs mot tre

förändringar makroeko-första har krävtdet ijapansEGFör
politik, konkurrenslagstiftning och distributions-nomiska

ökat marknadstillträde.för vinnasystem att
antidumpnings-det bedriver relativt aktivandraFör EG en

politik Japan.mot
skalldet de japanska företagen in-tredje vill EGFör att

under-europeiskavertikalt dvs de ska anlitategreras att-
tillleverantörer flytta FoU-enheter Europa.samt

bilområdet "frivillig" exportbegräns-På åtog sig Japan 1986 en
årsskiftet de nationella begränsningarnaSedan harning. 1992-1993

deför till upphört gälla. stället harbilimporten EG I ersattsatt av
till japanskajapanska åtaganden övervaka EG. Deatt exportenom
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företagen därmed ökartill deras marknadsandelar inteväntas attse
för fort eller för mycket. ska gälla fram tillArrangemanget 1999.

till dess beräknas produktionsvolymen vid de japanskaFram
bilfabrikerna femdubblas till miljoner fordoninom EG 1,2ca per
ar.

snabba ekonomiska utvecklingen DAE-ländernabland harDen
lett till fördubbling deras marknadandel under deEG:sen av av

åren. Samtidigt har handelsunderskottEG:s15senaste gentemot
kraftigt.dessa länder ökat

Tillväxt och2.4

investeringar i Sverige

har globala föränd-Sverige sin öppenhet berörtsgenom av samma
alla industrialiserade länder femringar under de åren.senastesom

innebär ständigt ökande allainternationalisering inomDet ena
branscher och områden, finans- och fastighetsmarknadernas uppgång
och fall den tekniska utvecklingens inflytande bådesamt
produktion och produkter.

olika regleringar har produktionsfaktorerGenom priserna
delvis lägre och kreditmark-varit i Sverige i omvärlden. Valuta-än
nadsregleringarna möjliggjorde och 1970-talenunder 1950-, 1960- en
lågräntepolitik syftade bostadsinvesteringar.till stimuleraattsom
Arbetskraftens begränsade gjorde detrörlighet möjligtöver gränserna

utveckla frånlönestruktur avviker omvärldens.i Sverigeatt en som
Kvalificerad arbetskraft har förhållandevis billig. Okvalificeradvarit
har relativt dyr. lönespridningen harvarit svenska således varitDen
mindre omvärlden. svenska elpriser har länge deni Lågaän gynnat
svenska basindustrin.

svenska ekonomin har under efterkrigstiden kännetecknatsDen
ochlåg arbetslöshet, höga och relativt fördelade inkomsterjämntav

internationellt rikt offentliga Nackdelarnautbud tjänster.ett sett av
har långsam produktivitetstillväxt, offentligatendenser tillvarit stora

18 DAE dynamiska asiatiska ekonomierna, Singapore,dvs Hong Kong, Malaysia,
Sydkorea, Taiwan och Thailand.

från19 Europeiska Gemenskapens handelspolitik, 1992:2 Kommerskolle-rapport
gium.
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kostnads-återkommandebudgetunderskott hög inflation medsamt
och åtföljande devalveringar.kriser

Tillväxten i Sverige

exceptionellvidmakthållahundra lyckadesUnder år Sverige en
medökadetillväxttakt. Mellan och Sveriges i snittBNP1870 1970
fördubblasMed sådan tillväxtfastai priser.år, mätt3 procent enper

harsvenska ekonominreala värdet denekonomin år. Det25
hundraunder dessa år.blivit gånger större16

dock tillgenomsnittliga tillväxtendenSedan har1975 mattats
produktivitetstillväicten.Samtidigt dämpades Pro-år.1,7 procent per

medunder 1960-taletökadeutförd arbetstimmeduktionen näraper
med knappt år.ökade denår. 21975-19895 procent perprocent per

iinvesteringarnaden lägre tillväxtenorsakerna tillEn attvarav
arbetskraften.ökningenförhållande tillför låga iekonomin ivar

industrilän-utveckladeoch andrajämförelse mellan SverigesEn
mellan densambandekonomiska tillväxttaktders röjer näraett

Helarörelser. OECD-internationella ekonominssvenska och den
1980-talen.ochtillväxt underområdet uppvisade 1970-svagare

andraflestadepåtagligförsvagning dock iSveriges änmervar
drygtperiodenunderländer. BNP-tillväxten 11970-1993 procent-var

europeiska industri-deSkillnadenenhet lägre i OECD.än gentemot
devalverings-efteroch kortmindre. Endast underländerna någotvar

lika bra OECD-Europa.perioden klarade sig Sverige1981-1982 som
för-länder harrikastelistan världenspositionSveriges i över

låg invånareBNP OECD-genom-över1970 8sämrats. procentper
underlåg OECD-snittet.invånaresnittet. BNP1991 6 procentper

tolfte plats.glidit från tredje tillhar därmedSverige ner

20 för och politik SOU 1993:16.Nya villkor ekonomi



internationella ekonomindenSverige i 77

Investeringar

har ytterligare förstärkts.Tidigare starka sidor näringslivet Deav
ökat under det decen-företagens dominans har än senastestora mer

form tekniska uppfinningar, företagsetable-genombrottniet. Få i av
tele-har skett områden. inominom Framgångarnaringar etc nya

läkemedelsindustrin undantagen.kommunikation och Denutgör
balanseratförnyelse tillväxt näringslivet kunde haoch somav

kommit till stånd.de företagen harberoendet intestoraav
relativt låg,arbetande kapital har varitAvkastningen i Sverige

förnyelsetill näringslivetsförmodligen har bidragitnågot attsom
efterfrågerasetbegränsad. 1990-talet haroch utveckling har varit På
industrin.kraftig minskning arbetstillfällenlett till inomaven

19902.8 Sveriges ekonomi har sedanDiagram krympt
årlig 1980-1992tillväxt EG och SverigeReal i

procent
5

4 .

3

2

1

0 v
"

1980 19921984 1988 19901982 1986

1993.OECD OutlookKälla: Economic
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Diagram 2.9 Industriproduktionen i Sverige och OECDIndex 1985 100
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Källa: SCB och OECD.

Direktinvesteringar och Sverigein ut ur

decenniets delinvesteringsflöden har förDet Sveriges varitsenaste
mycket omfattande. Svenska företag världen".har "sökt sig i Deut
utgående direktinvesteringarna ökade kraftigt under slutet 1980-av
talet för sedan, lika snabbt.och falla Sett1991 över1992,att
perioden ökade iutlandetde svenska direktinvesteringarna1983-1991
med Motsvarande siffra fördrygt löpandei priser.560 procent
OECD-området helhet är 360 procent.som

Även förhållande till hari Sveriges investeringsvolymenBNP
hög. Direktinvesteringarna,varit både från till utlandet ochSverige

från utlandet till främst formen uppköp företag.Sverige, tog av av
Under 1980-talet bröts dessutom gammalt investeringsmönster.ett
Tidigare dominerade tillverkningsindustrin svenska investeringar i

Under andra hälftenutlandet. decenniet fick den konkurrensav om
Ävende utgående fråninvesteringarna fastighets- och byggbranschen.

andra icke-tillverkande sektorer konsult- och bankverksamhetsom-
etablerade allt högresig i grad utomlands.-
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2.10 FörändringarDiagram genomsnittliga in- och utflödenav av
direktinvesteringar 1980-taletunder i BNPprocent av

Inflöde
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Ufflöde Z

Startpunkten 1981-1985 andel ländernas BNP 1985.genomsnittetAnm.: ger som av
står 1986-1990 andelSlutpunkten dvs där Iandbeteckningen visar genomsnittet avsom

BNP 1990.ländernas
OECD.Hämtad bilaga 7 tillKälla: utredningen.ur

Företagsförvärven effektivahar medfört ochatt pro-mernya
företagduktionsstrukturer skapats branscher. stårinom vissa Många

därför starkare konkurrensen omvärlden. kon-i De storamot
också skaffathar parallellt med ökad specialisering sig encernerna en

regional förankring.bättre
med starkt internationalise-företagsstrukturer byggsNya upp en

delföljd sker idag alltrad bas. däravSom större ut-aven en
företag koncerner.rikeshandeln ochinternt inom ABB utgör ett av

exemplen denna utveckling.de främsta
hittillsOmfattande utgående direktinvesteringarna har inte

verksamhet frånindustriellmedfört väsentlig utflyttningnågon av
mark-stärkafrämst skett förutomlands harSverige. Förvärven att

Drivkraften harmarknadsandelen. varitnadsställningen och öka
då snabbtönskan till horisontell Målsättningenintegration. år att

konkurrenter.marknadsandelar köpavinna Genomattgenom upp
marknadsandelar vissaförvärven har företagen kraftigt ökat sina

marknader.
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långsiktiga utvecklingenDen svenskt näringsliv har heltgivitsav
förutsättningar dessa förvärv. Följden dock fortsattärnya genom en

förskjutning industrins tyngdpunkt utlandet. Målet förmotav
utlandsinvesteringarna har första hand hari varit EG. Europa ersatt

marknadernationella hemmabas för allt fler företag.som
skuggan de utgående har deinvesteringarna ingåendeI ävenav

ökat starkt, dock från låginvesteringarna nivå. ingåendeDeen
kommer främst frånemellertid andra nordiskainvesteringarna

länder. förvärvslagstiftningen medfört denhar utländskaDen attnya
ägarandelen svensk industri stadigt ökar.av

utlandsägda delen industrin tredubblades under förraDen av
decenniet, från till Totalt arbetade19805 16 1991.procent procent
då eller drygt tillverknings-de anställda inom132 000 15 procent av
industrin utlandsägt företag.i ett

internationellt perspektiv de ingående investeringarnaI ett var
svenska ekonominsunder slutet 1980-talet proportionella till denav

haftGenerellt hävdastorlek. det därför Sverigegår intesett attatt
attraktionskraft OECD-länder under de åren.övrigasämre än senaste

de företagenssvenska utlandsinvesteringar oproportio-Däremot är
mycketnellt obalanserna nettoflödet förklarasiDe ettstora. stora av

offensivt svenskt näringsliv etablera sighar sökt att genomsom
företagsförvärv främst marknad.EG:s

utrikeshandelSveriges2.5

liten, ekonomi mycket beroendeSverige öppenär som en av
utrikeshandeln. totala värdetDet 23utgörexporten procentav av
BNP. motsvarande siffra Utrikeshan-importenFör 20är procent.
deln till delen varuhandel. Under detutgörs större senasteav
decenniet har tjänstehandeln emellertid blivit allt viktigare. Idag

21 Bilaga 7 till utredningen.

22 Sveriges position inte Finland och Norge har nettoflöden direktin-är extrem. av
Ävenvesteringar i Sverige. Tyskland harproportion och Japansamma som

utgående ingående.betydligt högre investeringar 1985-1989 hade Sverigeän ett
förhållande påutgåendemellan in- och investeringar 0,18. Motsvarande för
Tyskland 0,15. Under perioden 1989-1991 siffran 0,38 för Sverige ochvar var
0,18 för Tyskland. Källa: Fredriksson, C, företagen 1993.De nordiskanya

23 Reviderad nationalbudget April 1993, 1993.Finansdepartementet



internationella ekonominden 81Sverige i

allt berorhandeln. Framförden totaladen drygtutgör 30 procent av
Tjänstehandeln exklusivekapital har ökat.handeln meddet att

tid.under längrelegat stabilt kringkapitalhandeln har 20 procent en

och EftaNorden

handelspartner.efter viktigasteSverigesEftaländerna EG,är, näst
Danmark,varuhandeln till Efta." Fin-femtedel gårNästan en av

handels-enskildasamtidigt viktigastevåraland och Norge utgör
ocksåochTyskland, Storbritannienefter USA. Det ärpartners

marknadsandelsvensk industri har sinEftamarknaden störstasom
EG-marknadenmed där andelenjämföra 3är-8 pro-procent att

cent.
eftersomalltunder krymptEfta-gruppen har åren successivt

harEftaländernavalt söka medlemskapdeltagarna har i EU. Avatt
medlemskapsansök-Island och Liechtenstein lämnatalla inutom

ningar

ochEG USA

hälften vårsärklass handelspartner.Sveriges i DrygtEG störstaär av
dennaSedan reglerasvaruhandel sker med EG. 1972 merparten av

och Efta-mellanfrihandelsavtal då slötshandel det EGsomgenom
fri frånmed industrivarorinnebär all handelländerna. Avtalet äratt

alltidJordbruksvaror har varitoch kvantitativa begränsningar.tullar
Handeln medfrån frihandelsavtalet.undantagna USA utgör ca

tilltill bestårvaruhandeln. USA nästanVaruexporten10 procent av
siffra.relativt högverkstadsprodukter,75 procent enav

årsbok, SCB 1993.24 Statistisk

15 LU 92.Utrikeshandel och handelspolitik; Bilaga till25
på nej till EES-avtalet.landet röstade26 Schweiz ansökan ligger dock is sedan
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Diagram 2.11 sammansättning frånsk import olika marknader 1990av svan
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Källa: Sindcom.

Svensk stålexport till har del idump-remål förUSA varit en an
llar.ningstu arande kraft ammali ullFör °närv är 20 mota en
spelar dag oll dåAvesta i ingen erikanskt dotter-hAve star ar e

bolag, rostfria sömlösa fickfrån vik reffektrörmoten stu an
lterade Sandvik lade produktionie ersom atten samtresu ner n

tull-procentig kallvalsadepå plåt.SSAB vå 3e :s er enn,kom beslut definitiva antidumpnin ullaräven å Sprocento m s
formatskure grovplåt. Tullen drabbar änders1n export.

svårigheterDe O O °2.6 senaste arens

Under 1980-talet lönek ostnaderna enhetersteg tt procentar
snabb mvärlden.i egleringen kreän Avr i knader leddeare a mar
till expansion des stimuler ades högn sutsom m av
infl tion lånevänligt" Följden blev igtttoc esysts a m.
ök d kpriv nsumtion och heti och byggboom. skat en e-
ek hettades.övenorm
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kostnadskrisengjordekonjunkturnedgångeninternationellaDen
särklassdenResultatet blev ifastVäxelkursen höllsakut. mot ecun.

underkonjunkturnedgångenochinflationsminskningenkraftigaste
industriproduktionenföllefterkrigstiden. Under två år, 1990-1991,

depression.1930-taletsmycket underlikaDet är10 procent. som
rekordnivåer,hararbetslösheten nåttDen öppna atttrotsnya

arbetsmarknadsåtgärder.föremål förarbetskraften är5 procent av
tillminskade från inomekonominInflationstakten i 28 procent

skattereformen ochinflation,månader.baraloppet några Lägreav
efter skattrealräntangjordeinternationellahöga räntor stegatt

fastighetskrisfinans- ochallvarligasteResultatet blev dendrastiskt.
upplevt under 1900-talet.harSverige

Öppen arbetskraftenSverige procent2.12 arbetslöshet iDiagram av

procent
g .

1..

19931987 1989 19911983 19851973 1979 19811975 1977

1993.Källa: OECDEconomicOutlook

SOU 1993:16.27 Ekonomikommissionens betänkande
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EffekternaRuta tull2.3 av en-

tull höjerEn priset importen, vilket den importerade kvantitetengör att
faller och den inhemska produktionen stiger. får ökadeStaten inkomster formi

tullintäkter, landets nationalinkomst kommer i normala falletav men att
minska grund lägre effektivitet produktionen.i Produktionen blir mindreav
effektiv eftersom tillverkningen förskjuts från billigare till dyrareen en
producent, deti här fallet till den inhemska producenten.

UtbudB

CE

HF KP t+
| J L op

A Efterfrågan

0 qu qnu q

tullen införsInnan priset och kvantiteten konsumeras.är Avp q av varan
den mängden produceras inom landet och tullen läggsimporteras. När tq-q

stigerpå priset till Konsumtionen faller till Samtidigt ökar dock denp+t. qiü.
inhemska produktionen till och importen minskar till Ekonomerqü, ;i-hävdar vanligtvis frihandel bättre tullar.situation med Orsakenär än äratt en

tullen innebär kostnad för samhället. Kostnaden kallas tullskyddskost-att en
Ökningennaden. det inhemska tullen har förorsakatpriset grundav av en

förlust konsumentöverskotteti konsumenternas förlustvilketFKDG, är
del förlusten tillEn går form likai tullintäkter, med Enstatenav av

del konsumenternas förlust tillgår producenterna formi ökatannan av ettav
producentöverskott. Det GIHF. De två återståendetrianglarnamotsvaras av

och tillsammansUH KLD den effektivitetsförlustmäter grunduppstårsom
tullen. denDetta samhällsekonomiska kostnaden,är alltså tullskyddskost-av

naden.
Den triangeln den produktionsstörningvänstra mäter tullen orsakar genom

den leder till för hög inhemsk produktion. Den andra triangeln, KLD,att
tullens inhemska konsumtionsstörning uppkommer grundmotsvarar som

tullen reducerar konsumtionenattav av varan.

Effekterna kvotav en
Verkningarna kvot har likheter med verkningarna tull. Enstoraav en av en
kvot höjer, precis tull, priset importen.som en

utbudet begränsasNär kommer efterfrågeöverskott uppstå vid detett att
ursprungliga priset. Priset kommer därför stiga till dess efterfråganatt att

utbudet.motsvarar
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UtbudB

CEp..
H KFp.

DLJIP
A Efterfrågan

O Q0O Q 21 4

denbestårvilkendåEfterfrågan Q,vårldsmarknadspriset P. ärLåt avvara
bestämmerLandetoch import Q-Ql.produktioneninhemska Q, attnu

blirinnebär importenkvoteringentillminskas Q4-Q2. Omimporten måste att
inhemskaeffekten denmed tull, kommerfallet sålika i ävenstor ovansom

blirprishöjningenOcksådensamma.blioch konsumtionenproduktionen att
tillstigerpriset P.densamma;

tillupphovtull kommerskillnad.dock viktig EnfinnsDet enatt geen
tillfallakommerkvoteringfrånunder det vinstenförtullintäkt attattstaten, en

tillfallerimportlicenserskerkvoteringenkvoten.innehavaren Om genomav
hjälpmeddäremotkvoteringenSkerinhemskade importörerna.vinsten av

licens-innehavandetillfalla de exportörerna.kommer vinstenexportlicenser att
Knapphetsräntankallas knapphetsräntan. görkvoternavinsterDe attgenererar

villiglicensinnehavarepotentiell ärvärde marknaden, dvsfårkvoterna ett en
kvotapriset.kallasbetingarlicensenför licensen. Prisetvisst prisbetala ettatt

tulljämfört medmed kvotdåVad vitsenär enen
till salu, kankvantitetdet finns givenoelastiskt, dvsexportutbudetOm är en

Är utbudettull. större änbegränsa importendet svårt enatt genomvara
effektmycket litentullskulle dessutomvärldsmarknadenefterfrågan på en

tullen.förbli lågt Denskulleeftersom prisetinhemska pris trotsvarans
konkurrerasskulle då ändåproduktioneninhemska ut.

oelastiskt, ioftajordbruksprodukterexportutbudet ärutländskaDet av
vilket importenendaofta detkvotering sättkort sikt. Dåsynnerhet är en

hållasinhemska prisochkan begränsas uppe.varans

till prisetköperdåkonsumenternakonsumentöverskott uppstårDet varanq avsom
tillfredsställelsentotaladenTankentriangeln BDG. är somattrepresenterasavp

efterfrågekurvan,underhelalika medkonsumerafårkonsumenterna är ytanatt qav
tillfredsställelsen,förbetala GDqObehöverbaradedvs BDqO. Men attsumman

såledesdefinierasBDGBDG.tjänarkonsumentenvilket somgör ytanatt
konsumentöverskottet.

kvantitetenproduceraförinhemskaproducenternaKostnadenför de represente-att
medlika OgilG.intäkterdvs Deras årunder utbudskurvan, OqEIA.hela ytanrasav

triangelnproduktionenvidbestårproducentöverskott.kallas DenSkillnaden av
AIG.
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Diagram 2.13 Inflationen i Sverige 1982-1993
månadersprocent, tolv förändring

mån.Procent 12 förändring
14

o
1982 1984 1986 1988 1990 1992

Källa: Finansdepartementet.

ochValuta- ränteturbulens

valutakorg1980-talet baserades den svenskaUnder växelkursen en
index olika valutor. Efter devalveringarna 1981-sammanvägtett av-

bandetsväxelkursen mycket stabil, pendlande mellan1982 yttrevar
ensidigvalutakorgen beslutmajIgränser. 1991 ersattes ett enomav

svensk anknytning till ecun.
Med fast växelkurs förmåste kapital-räntan attanpassas parera

flöden och landet, påverkaskulle valutansin värde.ut ur som annars
föreligger "tradedärför off" mellan stabil växelkurs stabilDet ochen

pendlade under mellan och1980-taletRäntan Påränta. 8 16 procent.
grund genomgående högre inflation har den svenska nominellaav

legat till procentenheter EG:s genomsnitt.räntan 5-6 överupp
släpptes kopplingen till och kronan tillätsHösten 1992 ecun

flyta. hade Riksbanken och riksdagen vidtagitDå mycket långt-
gående åtgärder för växelkursen. ficknovemberIstöttaatt
Riksbanken dock försvaret. svenska kronan har sedanDenge upp
dess fallit med 25 procent gentemotca ecun.

Två28 BI drevs marginalräntan till 500 kort tid i september.procenta upp en
"krispaket" syftade till reducera budgetunderskottet.att
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EG:s3 väg mot en

europeisk union

utveckling frånbakgrund RomKapitlet EG:somenger
ambitio-och framtidafunktionssättMaastricht, desstill

ekonomiska samarbeteEfterkrigstidens Västeuropainer.
förcijupats.gradvisbar

upphovochEGzs3.1 ursprung

fred.skapasyftet med Romfördragetövergripande 1957Det attvar
tilleuropeiska nationertidigare rivaliserandeknytaGenom att

minska.ekonomiska band skulle Genommed spänningarnavarandra
självdet intetill ochland tillgånghandel får ett resurser somvaror

både vad gällerökaHandel kan därmed vinsternaerhålla.kanannars
och ekonomi.säkerhet

upptäckternagrundläggande i in-deocksåDet är mesten av
varandra,medhandlarLänderekonomiskternationell teori. som

ochproduktionspecialiserarvarandra, sinmedintegreras somsom
välståndekonomisktskapar tillsammans änökar utbytesitt större

hand.klaraförsökt sigoch ettvart egenom
Ömsesidigtberoendet.internationellaökar dethandelMed

föredrardeuppfattningarha avvikandekanberoende menparter
intresseharframför Slagfältet.förhandlingsbordet De gemensamtett

ekonomiska relationernadeskadeverkningarnaminimeraattav
får sinden spänningkonflikter ochunder tiden de tvistar. De som

detknappaoch kontrollenefterladdning i översträvan resurser -
handeldämpasarbetskraftstål,jord,handlamå omgruvor,om -

utbyte ökar tillgången.och gemensamt
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grundare hadeEG:s siktet klart. Syftet politiskt änvar mer
ekonomiskt. också denDetta mycket enkla grundtanken bakomär

med kanskeåren allt svårgenomträngligare EG-projekt: skapaett att
fred knyta länderna till varandra. Målet fred ochärattgenom
samarbete. Medlen ekonomiska.är

höll Europa-rörelsen konferens1948 i Några månaderHaag.en
efter konferensen tillsattes kommitté med uppgift utarbetaatten ett
förslag till för enande.Europas maj grundadesDen 5 1949organ
Europa-rådet med i Strasbourg.säte

ladeDen maj Robert Schuman, fransk9 utrikesminister,1950
fram förslaget Europeiska Kol- och Stålgemenskapen, skulleatt
bildas. Marknaden för kol- och stålvaror skulle befrias från tull. I
Schuman-planen märktes tydligt de politiska ambitionerna bakom de
ekonomiska förslagen. framtida krig skulleEtt i omöjlig-Västeuropa

rustningsindustrierna kol- och stålindustriernagöras attgenom - -
sammanfördes under överstatlig myndighet. Schumanen gemensam
inbjöd delta.Europas stater att

Unionsfördraget, brukar kallas Paris-fördraget, underteckna-som
des i april Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna,1951 av
Luxemburg och Italien. Kol- och stålgemenskapen trädde krafti i
augusti och fick sitt i Luxemburg.1952 säte

maj undertecknadeI de länderna avtal1952 ettsex om en
europeisk försvarsgemenskap. Avtalet ratificerades detaldrig av
franska parlamentet och trädde därför kraft.inte i

Vid börjadei Messina medlemmarna överläggatoppmöte 1955ett
ytterligare två gemenskaper, Europeiska Ekonomiska Gemenska-om

EEC, och Europeiska Atomenergigemenskapen Euratom. Ipen
undertecknades fördragtvå de1957 i länderna.Rommars av sex

Med Rom-fördraget och Euratom-fördraget ochEEC Euratomvar
bildade. Fördragen trädde kraft deni Redanjanuari då1 1958. var
siktet inställt utveckla från tullunion tillEEC ekono-att en en
misk och politisk union.

under och 1970-talenEG3.2 1960-

Under hölls de förstatvå1961 ochi Paristoppmötena Bonn.
Regeringscheferna kom de skulle bilda politisköverens attom en
union, hur det skulle till. bestämdeDe sigutan attmen enas om
dock för regeringscheferna skulle regelbundet för politiskamötasatt
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dröjde detDärefter år innankonsultationer. toppmötenästasex
decemberhölls, i 1967.

skapadesAssociationTradeEfta European 1960Free som en
samarbetet mellan Initiativetalltmer Sex.det intima Dereaktion

framförhandlasedan försökenStorbritannien, störreettatttogs av
Tillsam-misslyckats.för hadefrihandelsområde inom Gattramen

Öster-ochPortugal, Schweiz, SverigeDanmark,med Norge,mans
jämförelseStockholms-avtaletundertecknades i januari Irike 1960.

marknadEfta-områdetsteddemiljoner siginvånaremed EEC:s 170
juliiför litet för Storbritannien. EECmiljoner Närinvånare90om

sökteGreklandassociationsavtal medundertecknade1961 ett
tidmedlemskap innanioch Storbritannien EEC. KortDanmark

följdemånadermedlemskap. Norgeshade Irland sökt Några senare
medlemskap.ansökning om

president,Frankrikesinträde stoppadesStorbritanniens 1963 av
tillbakadrog sinaandra ländernaCharles de Gaulle. De tre an-

sökningar.
jordbrukspolitiken, CAPdenträddejuliI 1964 gemensamma

fickjordbrukspolitikenförhandlingar.kraft efter långa och segslitna
inslag.protektionistiskastarkt

beslutsformernaochPolitiken

beslutendetkrävdesgemenskapenUnder förstade åren att varav
denalltidenhällighet intefann dockenhälliga. Tidigt att varman

flertaltankenbeslutsformen.effektivaste Fr 1966 att ettvar0 m
franske presi-kvalificeradmed majoritet. Denbeslut skulle kunna tas

frågor.viktiganedröstadbli i Närriskeradenten ville dock inte att
förslagangåendehamnade i minoritetFrankrike i juni 1965 ett om

beslut.alls fatta någotde Gaullevägradefinansieringen CAP attav
Resultatetministerrådet.FrankrikebojkottademånaderI avsex

därpå.i januari åretLuxemburg-kompromissenblevdenna vägran
landet viktigaförinlägga idärmed möjlighetland fickEtt vetoatt

därmed begränsaskomhandlingsförmågaGemenskapensfrågor. att
tid.under årstjugo

avtalBrysselundertecknadeMedlemsländerna i1965 attett om
Gemenskaperna.Europeiskatillgemenskapernadeslå tresamman

fick dedettaoch medden juliskedde detFormellt I1967.1
domstolparlament,institutioner;tregemenskaperna gemensamma

kommittén.socialaekonomiska ochsamt
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Det 1980-talets magiska årtal skulle1992 utgörasena som-
tidpunkten för den interna marknadens förverkligande hade-
1960-talet föregångaresin i december detta1969. sista skulleDen år
enligt tidtabellen alla handelshinderinterna tullar och tariffer inom
Gemenskapen avskaffas. Gemenskapen nådde målen förtid.i Den

juli de tullarnainterna borta. Samtidigt1 bort1968 var togsom man
de formella handelshindren infördesvarandra,gentemot gemen-

tullar tredje land. baserades den genomsnittligaDenmotsamma
tullnivån för medlemsländerna, med nedåt.viss justering Som etten
resultat Kennedy-runda sänktes denGatts genomsnittliga tullnivånav
med ytterligare procent35

Gaulle avgick presidentDe våren hindretDet1969. störstasom
för Storbritanniens medlemskap därmed borta.i Danmark,EG var
Irland, och Storbritannien förnyade ansökningar.Norge sina
Anslutningsfördraget undertecknades Brysseli i januari I1972. en
folkomröstning röstade dock det norska tillfolket knappt nejett

ÖvrigaEG-medlemskap. drog därförNorge tillbaka ansökan.sin
länders parlament ratificerade sina avtal.

Danmark och Storbritannien lämnade Efta samband med dei att
anslöt tillsig juliEG. undertecknade EftalåndernaI 1972 ett
frihandelsavtal för industriprodukter med till detEG Fram1972. att
EES-avtalet trädde krafti vid årsskiftet har relationerna1993-1994
mellan och Efta-länderna baseratsEG detta frihandelsavtal.

Valutasamarbete

Romfördraget saknar regler för valutasamarbete. upphördeUSA att
lösa dollarin inom för Woods-systemetBretton i augusti 1971ramen
och period med flytande växelkurser började. På EG-rådetsen
initiativ utarbetade Luxemburgs premiärminister plan1971 en som
fick efter honom själv, Werner-planen. Målet ekono-namn envar
misk och union med valuta. Valutaunionenmonetär gemensam
skulle genomförd Med tiden skulle unionen1980. ävensenastvara
utveckla ekonomisk politik. plan förverkligadesDennaen gemensam
aldrig.

1 The Economist Guide the European Community, Dick Leonard 1993.to
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det Woods-systemetsvakuum följde efterI Bretton samman-som
centralbanker för inledabestämdebrott EG-ländernassig ettatt

växelkurs-k valutaormen. Valutaormen innebarsamarbete deni atts
Ävenbegränsades band.mellan valutorförändringarna EG:s yttreav

upphördefick delta. Valutaormenicke-medlemsländer Sverigesom
detframsteg gjordes hellerefter idock redan år. Inga storaett par

ekonomisk-politiska samarbetet.
för-medlemsländer väcktefrån tillUtvidgningen nio 1973sex
tillGemenskapen skulle snabbare utvecklingväntningar att enom

Delviskom dock skam.under 1970-talet. Förhoppningarnamötes
det utvidgade saknadeberodde det EG gemensamtettatt program

fylla den funktionmedellång sikt, kundeutvecklingenför som
deberodde dethade haft första DelvisRomfördraget de åren. att

ursprungligademindre homogenländernanio än sex.gruppvar en
länderbörda. Samtligaekonomiska laderecessionenDen sten

hadeFlera democh hög arbetslöshet.både hög inflationled avav
underskott betalningsbalansen.iockså stora

medlemsländer kommalyckadesVid Parisi EG:s1974toppmötet
Regionala Utvecklings-den Europeiskaetableraöverens attom

fattigaremellan de rikare ochSyftet minskafonden. gapetattvar
detUnder de förstaGemenskapen. tio årenregionerna inom var

och Storbritannien fick hjälp.Irland, Italienfrämst som
beslut.andra viktiga Regerings-någraSamma toppmöte äventog

inrättade därförochskulle träffas oftare för konsultationercheferna
förårEuropeiska Rådet. skulle gångeråtminstoneDe mötas tre per

Leda-gemenskapens affärer.viktiga utrikesfrågor ochdiskuteraatt
skeddedirekta val.Europa-parlamentet skulle ii Detmöterna utses

fick Belgiens premiärministerförsta Leogången Dessutom1979.
Europeiskadenuppdrag lägga framTindermans i rapportatt omen

föreslogs rad åtgärder,Unionen. I rapporten gemensamenaen
europeiskekonomisk ochutrikespolitik, union,monetär enen

industripolitik förregionalpolitik ochsocial- och en gemensam
tillväxtindustrier.

riktlinjer för dendrogsEuropeiska RådetsVid 1978möten
centralbankerna iavtal mellanutvecklingenframtida Genomupp.

tillämpas januariSystem ibörjade EuropeanEMS MonetaryEG
växelkursmekanis-inriktades vidareutvecklaSamarbetet1979. att

prak-närmande.ömsesidigt ekonomiskt politisktoch främja Imen
korndock valutor ingå itiken innebar D-EMS Europas attatt en

skapades ocksåresolution rådetmarkszon. iGenom ecun.en
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under 1980-taletEG3.3

medlemskrets vidgades andra under 1980-talet.gångEG:s nioDeen
förstblev tolv, Grekland 1981 och därefter ochSpaniennär

Portugal 1986 inlemmades Gemenskapen.i
första särskilt lyckosamma förDecenniets inte EG. Gemen-var

slets strider. Växande kostnader för denskapen interna CAPav -
jordbrukspolitiken hotade buigeten,tömmaattgemensamma -
Storbritannien krävde budgetbdraget.samtidigt rabattattsom

stod det ocksåMed utvidgningen klart Gemenskapens insitutio-att
reformeras för takten beslutsfattandet skulle kunnamåste iattner

öka.

Enhetsakten

föreslog regler majoritetsrâstning.Kommissionen1983 nya om
yttrrligareförslaget frångå insiktenBakom enhällighet lågatt att

betydde flerutvidgningar medlemsstater kunde inlägga veto.som
Vid Milano kom EG-ländernai i juni 1985 överenstoppmötet

förhinlerför undanröja kvarvarandesjuårsprogramett attom
regerirgskon-rörligheten beslutadesDessutomöver gränserna. om en

ferens för diskutera ändringar Romfördraget och beslutsroces-iatt
Actledde The Singletill EnhetsaktenDetta European somsen.

decemberregeringscheferna Luxemburgi i 1985.antogs av
Danska folketinget sade emellertid till Enhetsakten.nej Itslaget

fråganledde fram till folkomröstning 1986 togen uppsom om
Ävenskulle övervägdeDanmark alls kvar i EG. Ia-rösternastanna

folkomröstning för avtalet.Irland hölls godkännai att
hade Enhetsakten ratificerats alla de tol/juli med-I 1987 av

hade gällt besluten enhällgalemsländerna. Dittills måste ochatt vara
docçhade inlägga kornsittvarje nation Nu EG:srättatt att veto.

fullständigbegränsa kravenministrar uppsutningöverens attom
till områden anställningsvilllorarbetskraftens rörlighet, ochsom
skatter.

Enhetsakten innebar också kom överensatt om erman annan
viktig det ömsesidiga erkännandet Cassis deprincip: Dijonprinci-

5.2. kunde därmed avbördas tidsödande de-det chEGrutapen, se
taljerade evighetsarbete hade med 1970-taletskulminerarsom iarmo-
niseringssträvanden. för standaider förstället sökaI att gemensamma
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produkt regeringscheferoch förvarje område, beslutadevarje EG:s
för EG-land ocksåvad godkäntssig iatt acceptera ett annatatt som

godkänt det landet. Enligt bedömareskulle i många äranses egna
grundbulten skapandetdetta förtroende själva inrei EG:sav

marknad.
Europa-parlamentetsamband med Enhetsakten fickI att antogs

haftDitintills hade barastärkt ställning. parlamentetnågot rått atten
möjlig-kommentera förslag lagts. Ledamöterna hade någonintesom

vad Enhetsaktenhet eller beslutades. Medingripa motatt stoppa som
Därmed fickförenklades beslutsprocessen också parlamenteti EG.

möjlighet påverka ärendenas gång.större att

Vitboken

Vid Milano korn EG-ländernai i juni överens1985toppmötet även
återstående hinder för rörligheten skulle undanröjas inomallaattom

skisserad redanskulle den marknaden, iloppet sju år. inre1992av
k VitbokenRomfördraget från förverkligad. den1957, Ivara s

beslutredovisades de områden och demåste 282över somsom ses
olikafattas. Hindren den marknadenmåste mot var avgemensamma

slag:

återstående fysiska hinder vid gränserna,I
tekniska hinder olika länder,iI

skydd för de nationellahinderI sattssom upp som
skattesystemen.

systematiskVitboken innehöll därmed både tidtabell ochen en
förteckning för den marknaden.inre

EMUEuropeiska UnionenMonetära

valutafrågor1980-talet kom finans- ochslutetI även att enav
valutakontrollernaframträdande plats. tidtabell för hur inom EGEn

förhandlades fram.skulle bort till 1992tas
tankarnaåterupplivade de gamlaDelors-rapporten 1987 30

kommitté leddekonomisk och union i Europa. Enmonetär aven
faser,kommissionens ordförande föreslog utveckling i tre menen
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några datum.precisa krävdes iDet toppmötenutan att treange -
Bryssel och Köpenhamn i juni och december och Brysseli i1987
februari statscheferna och kundeinnan regeringarna komma1988 -

fördrag.överens ettom
utredning med uppdrag finna former för europeiskEn att en

centralbank tillsattes. beslutade finansminstrarSommaren EG:s1988
valutakontrollerna mellan medlemsstaterna skulle avskaffasatt o m

den juli Undantag gjordes för fattigastede och1990.1 nyaste
medlemmarna.

Öst-november föll Berlimnuren. gamlaDe regimerna iI 1989
och Centraleuropa drogs efter med fallet. Tyskland återföre-ien en
nades mindre oktober slutet splitt-år i Iän 1990. 1991ett senare, av
rades Därmed hade förutsättning-också de politiskaSovjetunionen.

ekonomiskt förändrats.för ökat samarbete radikalti Europaarna
ochinleddes EES-förhandlingarna mellan Efta-juniI EG1990

länderna.

EG/ under 1990-taletEU3.4

handelshinderEnligt planerna skulle alla icke-tariffäratekniska och
Resultatetborttagna till den iinom decemberEG 1992.31 sep-vara

godkäntstember de vitboksförslagen hade1993 264 282att avvar av
rådet. dem hade förslag eller drygti sinAv 262 90 procenttur av-
åtgärderna Vitboken kraft.i iträtt-

tillförklarade knöt kronanVåren Sverige1991 ecun.att man
sökte medlemskap hadeSommaren Sverige i Då tidigareEG.1991

ÖsterrikeTurkiet lämnatoch ansök-in sinaCypern1987, 1989 1990
Efter ocksåhar Finland och bestämtningar. Sverige försigNorge att

söka inträde Gemenskapeni

Maastricht-fördraget

december enades regeringschefer vid iI EG:s1991 toppmöteett
Maastricht rad förändringargenomgripande arbete.EG:som en av

Även2 Schweiz har ansökt EES-omröstningenmedlemskap. Efter det nejom som
"påi december 1992 ledde liggertill emellertid ansökan is.



europeiskEG:s union 95väg mot en

Antalet ska valutaunionSamarbetsområden vidgas. Enligt planerna en
genomföras Maastricht-fördraget ocksåI1999. öppnassenast

för framtidamöjligheter utrikes- och säkerhetspolitikgemensamen
för reformer regeringskonferens skainstitutioner.EGzs Ensamt av

för fördraget.hållas 1996 överatt se
protokoll arbetsmarknadsfrågorVid mötet ävenantogs ett om -

protokoll samtliga länder Storbritannien.socialtett utomav-
februari undertecknades Maastricht-fördraget, kallatsI 1992 som

dokumentet sedan Romfördragetdet viktigaste EG-historieni 1957.
DanmarkDärefter skulle de nationella parlamenten höllsitt.säga en

folkomröstning där Maastricht-fördraget förkastades medi juni 1992
procent. irländska folkomröstningenknapp 50,7 denmajoritet I

Maastricht-fördraget.månad röstade drygt för69 procentsamma

Valutaoro och rörliga växelkurser

valutamarknadernaDanskarnas utlöste kapital- ochnej omoro
framtid.Maastrichts Växelkurssamarbetet korn i gungning. I septem-

Maastricht-ber höll Frankrike folkomröstning1992 även omen
fördraget. Ia-sidan segrade, med knapp Osäker-majoritet.ytterstmen

medheten späddes Storbritannien beslöt väntaatt att att antaav
fördraget dess hade genomfört ytterligaretill Danmarkatt en
folkomröstning.

eftersprack det europeiska samarbetetseptemberI monetära1992
italienska liran, denfem kursjusteringar.och halvt år Denett utan

devalverades. Storbritannienspanska och det brittiska pundetpesetan
och Italien lämnade valutasamarbetet, ERM.

emellertid.valutarnarknaderna fortsatteOroligheterna I
olikabandbredden, mellan vilka devidgades den tillåtnaaugusti 1993

Därmedtillvalutorna tilläts från 2,25 15svänga, procent procent.
fick praktiken rörliga växelkurser.iman

varför växelkurssamarbetetfinns förklaringar tillmångaDet
åtskildabibehållasprack. vanligaste fasta svårigheternaDen atttar
kapital-fullständigt friaändå låsta växelkurser värld medimen en

rörelser. Andra framhåller bidragande faktorer som:

återföreningen,påfrestningarna samband med den tyskaiI
finanspolitiskbristen samordning,I

frestelsemarknadens rädsla för politikernas inneboendeI att
devalvering infördes,valutaunionensista innangöra en
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de kostnader den spekuleradevinster till småI stora som som
de fasta växelkurserna kunde förändring igöramot om en

väntad riktning kom till stånd.

Subsidiaritetsprincipen

Vid diskuterades först ochi Birmingham, oktober 1992,toppmötet
främst kritikenDanmarks folkomröstningen.nej i Som ett svar

alltför långtgående deklarationöverstatlighetmot antogs omen
kontroll. Edinburghinsyn, subsidiaritet och demokratisk iI

december för den k subsidiaritetsprin-slogs kriteriernaårsamma s
fast.cipen

Med Edinburgh-besluten Danmark ha fåttgrund ansåg sigsom
för degehör krav lagts fram den danska vitbokenisom om

danska flertaletMaastricht-fördraget. regeringen ochDen även-
underställasriksdagspartier Maastricht kundeansåg återigenatt en-

folkomröstning. ägde häri maj gångenDen Den1993. vannrum
sidan.

Övriga Europa

Edinburgh blev de framtida relationerna med Central- ochI även
Östeuropa föremål för diskussion. Utgångspunkten rapportvar en
från långtgående förslag alltmerKommissionen innehöll attsom

dessaintegrera länder med Siktet inställt medlemskap.EG. var
ställdes därmed inför fördjupningvägval: ellerEG ett nytt

Vidgning. vidgnin innebär förändring arbetssätten.Varje en av
Maktbalansen förskjuts. flersidan pockar länder ersättningena

Åfrån fonder. andra sidan kan länderflerEGzs varagemensamma
med och bidra till Gemenskapens finansiering.

från Efta-EES-avtalet delvis tänkt ansökningarstävjaattvar
länderna och från de fria och centralai Europa.östrastaternanya
Österrikes medlemskapsansökanstack hål den strategin.

tillträdes-Med Central- och har sökt lösa de akutaOsteuropa EG
kraven ksluta särskilda associationsavtal, de Europa-attgenom s

träddeavtalen. Avtalen med Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern
kraft och erbjuder frihandel rad områden ochi i 1992mars en

Ävenprodukter. Bulgarien under fåttoch harRumänien 1993
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Europa-avtal. har överenskommelser frihandel träffatsDessutom om
Turkiet, baltiskamed Israel och de staterna.

EES-avtalet

Förhandlingarna mellan och Efta-länderna EES-avtalEG ettom
inleddes hade formernai juni Två1990. parterna enatssenare om
för det. undertecknadesAvtalet maji iPorto 1992.

skulle kraftUrsprungligen EES-avtalet träda deni januari1 1993.
förutsatte emellertid länder, stycken, ratificeradesamtligaDet 19att

avtalet. riksdagen med avtalet denmajoritetSverigeI antog stor
folkom-november Schweiz höll decemberi18 1992. samma en

dock försenades.blev det varförröstning. nej, SåDär processen
tillalla referenser Schweiz bort avtalstexten.måste t tasex ur

land ratificera Frankrike, fälldeavtaletSista sittatt som av-var
görande november kunde därmed, försenat,EES-avtaleti 1993. ett
träda kraft den januarii 1 1994.

blirEG EU

oktober Maastricht-fördraget Formellt trädderatificerat.I 1993 var
det kraft den november blivit deni Därmed har EU,EG1 1993.
Europeiska består pelare:Unionen. EU treav

de tidigare reviderade fördragen dvs EG,I
utrikes- och säkerhetspolitikI

rättsliga och angelägenheter.inreI samt

frågor invandringspoli-Till de hör asyl- ochom gemensamsenare
bekämpandet narkotikamuggling, rättsligt och polisiärttik, av

samarbete.
vidbetänkande kommer framför uppehålladetta alltviI att oss

fördragenfrågor ekonomin och omfattas de gamlarörsom som av
därmedkorrekta benämningen sådana fall bliri iEG. EGDen -

inte EU.
Europeiska till denEMI fröetInstitutetDet Monetära gemen--
centralbanken fick Frankfurt.under sitt i1993 sätesamma -

började arbeta denInstitutet januari1 1994.
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Diagram 3.1 Vad är EU

Mellonstatligt Metlanstatligt
samarbete samarbete
angående angående

EG säkerhetspolitik inrikespolitiska
frågor

Enhöllighetsbesiut Enhöllighetsbesiut

EU samlingsnamnetförAnm.: olika k pelare. Vad i detta betänkandetre s
framför aIIt koncentrerar EGoch förhållanden ekonominochde gälleross som
samarbetet den inre marknaden.

2000-taletEU3.5

europeiska framtid, förverkligandetformerna förunionensDen av
liksom fördjupningen mellanoch vidgningen samarbetetEMU av

medlemsstaterna till utanföromfatta områden tidigare legatatt som
Gemenskapens domäner, ska diskuteras vid regeringskon-storen
ferens 1996.

detta finnasockså vid tillfälle kandidatländerna villDet är som
med fullvärdiga medlemmar vid förhandlingsbordet.som

Vad kommer ske kan bli föremål förinte änatt annatsom
spekulationer. den mycket djupa lågkonjunkturen börjaniMen av
1990-talet, svårigheterna hittills följa den utstakade bananatt mot
förverkligandet Valutaunion till kommer förmodligen1999, attav en
leda till Maastricht-fördraget revideras.att

lång sikt blir det fråga harPå visioner. dis-Inom EUen om
kussioner kretsat kring frågan om:

Fördjupning eller vidgningI
Maastricht-fördragets både och. förlängningen,Isvar var

dock förmånga, måste bestämma villsigEUmenar om man
ytterligare fördjupa samarbete mellan dem finns med,som
eller ska låta samarbetet bygga lösligarenågotom man
grund för därigenom bereda plats för fler deltagare. Iblandatt
delas mellan federalister och nationalister, dvs mellangränsen
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och demdem efter StaterEuropas Förentasträvar ettsom
mindrebeslutsfattande ochnationelltvill avse mer avsom

samarbetsorgan.överstatligt

icke-inblandningInterventionismI -
förespråkarskiljelinje mellan demgårDenna en mersom

ochhandelspolitiken,för industri- ochstatligt aktiv linje t ex
icke-statligmarknadsbestämd,förespråkardem en mersom

näringslivsutveckling. delvis sammanfallande skiljelinje gårEn
politikpläderar för protektionistiskdemmellan en mersom

frihandelsvänligförordar hållning.och dem mersom en

starkt ska reformerahar periodvis sinaTrycket varit EGatt
Portugalochutvidgningen dåbeslutsformer. SpanienDen senaste -

majoritetsbeslut.ledde frammedlemmar tilli IEGupptogs som -
Tjugomed Tolv bli ellersamband DeDe SextonDe väntas tatt o m

ytterligareallför avlägsen framtid, diskuterasinom inte nuen
deförändringar institutionerna.av gemensamma

allt djupareGemenskapenEuropeiska har varit väg mot en
under och halvt decennium, och iekonomisk integration ärtre nu

Gemenskapen startade medskapa marknad.färd med inreatt sexen
sidanUtvidgningen harmedlemmar Idag de tolv. å1958. är ena

länderna har ökat, eftersom deinneburit skillnaden mellan äratt nu
Å mellanmedlemskapet medfört skillnadernaandra sidan harfler. att

hamindre vad de skulle varit.länderna förmodligen är än annars
Gemenskapens arbete ändock desamma:Huvudsyftena för är

fred och säkerhet i Europa,I garanteraatt
levnadsvillkorenoch imedellång sikt förbättra arbets-I att

medlemsstaterna,
mellan desammanslutningsikt fastarelång skapaI att en

europeiska folken.

nationellamedlemmarna utformarsyften kräver sinDessa att
uppbyggnadenlandetfrämjar såväl detpolitik den avatt egna som

politiskekonomisk och union.en
detsådantydliga förfinns också EU. En gränsDet gränser ges av

faktumdetoberoendet absolutnationella mening.i En attannan av
förbestämmer sighar egentliga maktmedel någoninte någraEU om

politikensamordningentredjebryta Ochsig attatt aven avur.
frivillighet.byggerytterst
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EG/ årtali3.6 EU

franske utrikesministernmaj Den lobert Schu-
föreslår den Europeiska Kol- ochattman

Stålgemenskapen EKSG ska lildas.

april Frankrike, Västtyskland, Beneux-länderna
och Italien skriver under Paris-Brdraget och

grundat.EKSG är

fördragmaj länder undertecknaSamma ettsex
europeisk försvarsgemeiskap.om en
träder kraft, iLuxemburg.augusti mediEKSG säte

avtaletFranska parlamentetaugusti går emoi om
faller.försvarsgemenskap, och fördraget

Överläggningar förbörjar Mesinajuni i att
narknad.bilda europeisken gemensam

fördrag skrivs under EKSG-Två i Ron av
gillandemedlemmarna; Romfördraget EEC

GemenskapenEuropeiska Ekonomiska
och Euratom-fördraget för Euatom.

träler kraft.ijanuari och Euratom-avtalenEEC-
EEG-kommissionen etableras ned proviso-
riskt Bryssel.isäte

januari Stockholms-avtalet undertecknas Eftaoch
European Trade Association där-Free är
med grundat.

Eftamaj träder kraft medi i eneve.säte
juli undertecknar associatimsavtal medI- EEC ett

Grekland.
Irland ansöker medlemskaj i EEC.om
Danmark och Storbritannienaugusti ansöker om
medlemskap i EEC.

november Medlemskapsförhandlingar böijar Bryssel.i
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ansökanlämnardecember Sverige in associations-om
avtal till EEC.

ansöker medlemskapapril i EEC.Norge om

President de Gaulle lägger sittjanuari in veto mot
medlemskapet.det brittiska

tillbakaandra länderna drar sinaDe an-
sökningar.

associationavtalundertecknar medseptember EEC ett
Turkiet.

Agricultural Policy träderjuli CommonCAP
kraft.i

börjarFrankrike sin sjujuni Kris i EEC när
blimånaders eftersom debojkott, vägrar att rutröstade viktiga frågor.i

medlemskapaktivaFrankrikejanuari återupptar sitt
efter Luxemburg-kompromissen.

med ochslåsjuli EKSGEEC samman Eura-
Gemenskaperna,Europeiskatill EG.tom

ansökanlämnar inSverige öppen omen
medlemskap.

tulltariffer bortjuli Alla inominterna EG,tas
tariff CET införs.och externgemensamen

vidpresident PompidouFrankrikes gårdecember ett
utvidgamed Ge-i Haagtoppmöte att

menskapen.

medBryssel medMedlemskapsförhandlingarjuni
DanmarkIrland, ochStorbritannien, Norge

inleds Bryssel.i

mellanAnslutnings-fördraget undertecknasjanuari
de fyra länderna.ochEG
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juli Frihandelsavtalet undertecknas med- de sex
Efta-länderna ansökteinte med-som om
lemskap i EG.

september EG-medlemskapl Norge iröstar mot en
folkomröstning 46 för, 54procent procent
emot.

Danmarks,januari Irlands och Storbritanniens1973
medlemskap träder kraft.i

skriver frihandelsavtalet medmaj Norge EG.

Folkomröstning Storbritannienjuni visari1975 en
fördel för fortsatttillmajoritet EG-2:1

medlemskap.
Grekland ansöker medlemskap.om

Portugal ansöker medlemskap.1977 mars om
juli medlemskap.Spanien ansöker om

System träderEuropean i1979 EMS Monetarymars
kraft.

juni direkta valet till Europa-parlementet.Första

januari Grekland blir medlem1981 i EG.

juni Andra direkta valet till Europa-parlamentet.1984

Vid Fontainebleau kommeritoppmötet
minska det brittiskaöverens attman om

budgetbidraget öka finansiellaoch EGzsatt
resurser.

januari Delors blir ordförande1985 i EG-kom-Jacques
missionen.
Vid kommerjuni Milano Rådetitoppmötet

tidtabell för avvecklaöverens 282attom en
handelshinder Vitboken.

december Regeringskonferensen resulterar Enhetsak-i

ten.

januari Spanien och Portugal blir medlemmar1986 i EG.
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Turkiet sökerapril medlemskap i1987 EG.
juli Enhetsakten träder kraft.i

vilkenfebruari Finansieringspaketet Delors1988 I antas,
riktlinjerna för expandera EG-sätter att

budgeten samtidigt införaoch strängareen
för periodenkontroll jordbruksutgifternaav

1988-1992.

Tredje direkta valet till Europa-parlamentet.1989 juni l
Osterrike söker medlemskap i EG.°

Förhandlingar och Eftaländernamellan1995 juni EG
inleds för bilda EES.att7 juli Kapitalrörelserna liberaliseras il EG.

kommerVid Madrid iil toppmötet man
fördeprincip överens tre stegen attom

ekonomisk ochgenomföra monetären
Storbritannienunion. sig.reserverar

oktober Tysklands återförening.

E1991 juli söker medlemskapSverige il EG.
november bilda januariÖverenskommelsei EES 1atti

1993.
december Vid Maastricht nås° i överen-toppmötet

medskommelse ekonomisk union,om en
detaljerade Storbri-för EMU.arrangemang

får kunna ståtannien igenom option atten
skautanför valutaunionen. Dessutom en

och säkerhetspolitikutrikesgemensam
utformas.

medundertecknar associationsavtalEG ett
Polen, och Tjeckoslovakien.Ungern

Maastricht-fördraget undertecknas.februari l
ökningDelors II-paketet föreslår EG-en av

fembudgeten med år.30 överprocent
Finland söker medlemskap i EG.mars

ochmed Polen,Associationsavtalet Ungern
Tjeckoslovakien kraft.träder i
Schweiz söker medlemskapmaj i EG.
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juni med knappDanmark förkastar majoritet
50,7 Maastricht-fördragetprocent i en
folkomröstning.
Irländsk folkomröstning: 69,1 procent
Pundet lämnarseptember och liran ERM. Pesetan
devalveras med 5 procent.
Vid folkomröstning Frankrikesägeren

medtill Maastricht-fördraget 51,1 procent.
oktober Vid Birminghamitoppmötet antas en

subsidiaretet ochdeklaration insyn,om
demokratisk kontroll.

riksdag EES-avtalet mednovember godkännerSveriges
majoritet.stor

Svenska kronan börjar flyta.
december Europeiska vidrådet itoppmötetantar

och för-Edinburgh antal anpassningarett
möjliggöratydliganden tillsyftar attsom

förKriteriernaratificering samtliga länder.i
slås fast.närhetsprincipens tillämpning

folkomröstning nej tillSchweiz isäger en
EES-avtalet.

EES-avtalet.Liechtenstein för° röstar
Norska kronan flyta.börjar°

Österrike,medfebruari MedlemskapsförhandlingarJi-1993
och Finland inleds.Sverige

folkomröstningDanmarkmaj har omen ny
Maastricht-fördraget. resul-Denna blirgång

till EU.tatet
trädernovember Europeiska unionen i kraft.

träder kraft.EES-avtaletjanuari i1994
Europeiska institutet, börjarmonetära EMI,

Frankfurt.arbeta i
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detta del denavsnitt, betänkandet, ska studera hurI i vi
marknadeninre kan tänkas svensk ekonomipåverka och

förutsättningarna för de företagmänniskor och borsom
och verkar Vad framför allt vill kartläggai Sverige. är
de ekonomiska konsekvenser följer den europeiskasom av

och de miljontals transaktionerintegrationen många och
beslut företag, hushåll, producenterinvesterare,tassom av
och konsumenter dag.varje

övergripande syftet undersöka denhur ekono-Det är att
miska tillväxten påverkas de olika alternativeni som en
följd näringslivet förändras, därmedoch villkorenattav
för arbetsmarknaden och lönebildningen.
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Tillväxten4

betydelseoch dess

vilken roll denöversiktkapiteldetta viI omger en
vilka faktorerochekonomiska tillväxten kan spela som

ligga den.bakomantas

Varför tillväxt4.1

deltarde ländersyftena marknadenmed den inreEtt är att somav
ska skeökad tillväxt.ska välståndden ökat Deti uppnå genom

drakonkurrensen skärps och möjligheterna att nyttaatt avgenom
fårEES-avtaletstordriftsfördelar produktionen ökar.i Genom

marknaden. Vidutsträckning del deni inreSverige ettstor av
omfattas denhållet inremedlemskap kommer helt ochSverige att av

marknadens möjligheter och regler.
denpåverkasbetydelse vadVilken har då tillväxten På sätt av

förhållande tillSveriges EU
tillgängligavärdetEkonomisk tillväxt innebär det realaatt av

befolknings-ökar snabbareökar. tillväxtenoch tjänster Om änvaror
ochflerökar, kommermängden, invånareså BNPatt varorper

kallasmedborgarna brukartillgängliga förtjänster Dettaatt vara
ochstandardökning. kan naturligtvis iiDen äntas ut annat varor

tillväxtekonomiskför konsumtion.tjänster privat Poängen är att
ekonomi.handlingsutrymmet och valmöjligheternaökar i en

inteSe vad BNPmäter och1 kapitel 1 för definition BNP diskussionsamt omav en
mäter.
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Ekonomisk tillväxt kan nödvändig,många gångerses som en om
tillräcklig, förutsättning förinte mål förbättrad offent-nåän att som

höjda reallöner,service, bättre sjukvård samtidigt riskenetc, som
för fördelningsstrider minskar. Flertalet de välfärdssystem harav som
byggts landet under loppeti decennier vilar förut-mångaupp av
sättningen Sverige bibehåller hög och tillväxt. gällerDetatt en

sjukvården och också lättareATP-systemet. klaraDet ärt attex
sysselsättningen människoroch minska riskerna lång-för gåratt att
tidsarbetslösa ekonomiekonomii med hög tillväxt iänen en som
stagnerar.

Tillväxten god miljöhar ibland till ochmotsatsställningisatts
andra k icke-ekonomiska dock lägrevärden. Idag attvets man
tillväxt ingalunda för bättre miljö. måstenågon garanti Däremotär
vid tillfälle användsvarje avvägningar sågöras att ettresurserna

samklangstår i med strävanden efter andra mål.sätt som

Vad ökar tillväxt

Allmänt gäller tillväxten kan ökaatt genom:

använder anställda, flerflerI att tman mer resurser, ex
maskiner, mer pengar,

effektivare de finns,utnyttjarI att tman exresurser som
utbildning och ellerträninggenom genom

använder teknik.sig Därmed barainteI att man av ny avses
resultatet forskning och landvin-ingenjörsmässigarentav
ningar, hög grad ocksåi mjukare" investeringarutan som
bättre arbetsmetoder och arbetsorganisation.ny

Tillväxten land brukar förändringeni BNP,mätasett som av
bruttonationalprodukten värdet den samlade produktionen i ettav
land. Ofta handlar det ganska låga också småMenprocentsatser.om

kan effekt.tal skillnad betyder iEn BNP0,2stor procent av
miljarder kronor.Sverige 3ca

Vid högre tillväxttakt lika mycket kommer BNP-nivånen
efter år miljarder kronorminst högre.15 40att vara



betydelsedessochTillväxten 109

Olika tillVäXtteorier4.2

det vissakommer sigskapar tillväxtVad det Hurär attsom
andradem fortareoch Detnågraekonomier änväxerväxer, att av

upphovoch harsysselsatt ekonomer, givitlängefrågorär somsom
till många teorier.

ekono-takten dentillväxtteoriema beror ineoklassiskaEnligt de
produktionsfaktorernasnabbthurmiska tillväxten insatserna av

då resultatettillväxt blirökar Kontinuerligarbetskraftkapital och
kapitalmängdenoch/ eller Ianställdaantalet växer.växer attattav

ökar snabbarekapitalmängdenproduktionensynnerhet tilltar änom
förfogande.kapital tillfår sittanställdvarjearbetsinsatsen, att mer

avlönatkommermänniskor iflerökar såledesTillväxten attgenom
arbetsmarknaden ochinträdekvinnornasarbete, t ex genom

investeringar.genom
ökadevad detillväxtdet förekommerden mån utöverI pro-

tekniska framstegdenmedger, bestämsduktionsfaktorerna somav
de neoklassiska teorierna.förförklaras inominte ramen

neoklassis-dekunskapenbetonartillväxtteoriema änDe mernya
tendens all arbets-teorierna Neoklassiska harteorierka att seen

detde tillväxtteoriernakraft homogen. I säger attmannyasom
och dess förkovran.humankapitaletviktiga är

tillväxtteoriernaneoklassiskatolkning dehårdragenEn är att
de ingen-kort sikt.förändringar tillväxtenförklarar i Men säger

sikt.långbetydelsefårförändringar tillväxttakteniting somom
sammanhållenlikadocktredje strömning, inteEn är somsom

betonadeSchumpeter.kan Hande båda övriga, sägas representeras av
detmenaderollochföretagsklimatets Hanentreprenörens att

låtersällan sigdynamik,omvandling och någotväsentliga somvar
skapande för-nyckelbegreppmodeller.formellafångas i Ett är

gammaltstörelse ersättsnär nytt.avprocessen-
utfalletskägg.stridframstå påvens MenkanDet aven omsom

betydande. detblikantillväxtförändringar Iolikade enasorternas

mångautgångspunkt tillväxtteoriernaför1956. Denna modell är2 Se Solow av
ekonomisk tillväxt.standardverktyg för studieroch ett av

3 tillväxtmodeller-tillväxtteorierna endogena1986 för de kSe Romert nyasex
svårahar varittilltalande,tillväxtteorierna är teoretiskt attna. De mennya

empiriskt.belägga

Development.Economic1911, The Theory of4 Schumpeter
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fallet höjs detnivå. andra falletBNP:s slårI BNP-tillväxten in en
bana. diagram framgår detAv viktigaste tillväxt-4.1 ärannan att

takten sikt.
de beräkningarI Kommissionen själv gjorde under 1980-taletsom
effekter den marknadeninre kapitel 5 räknadeöver baraav man

engångshöjningar Andra har hävdat ocksåBNP. den lång-attav
siktiga tillväxttakten dei länder deltar den marknadeni inresom
kommer förändras.att

tänkerVi här slitainte tvisten mellan olika tillväxtskolor.
Osäkerheten för och det empiriska underlaget förär Menstor, svagt.

diskussionen effekternai tillväxten bör ha bakhuvudetiom man
del förändringar till följd den marknadeninre kan haatt en av

effekter blir bestående eller falli verkarvarje mycket länge.som

Diagram 4.1 Skillnad nivåhöjningmellan och tillväxttakt procent

BNP

27. tillvöxttakf

57. nivölyft

iillvöxñakf1%

är

Realkapital4.3

Enligt Världsbanken förklaras den ekonomiska till-60-70 procent av
OECD-låndernai under de hundraväxten årensenaste attav pro-
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mellanförhållandetduktiviteten ökat. produktivitethar Med menas
produktionsresultat resurser.5och insatta

real- ochProduktivitetsutvecklingen, beror investeringar isom
och medborgarnaskonkurrenskraftenpåverkarhumankapital, avgör

produktivitethar lägrestandard. Sverigerelativa änOm t exen
lönebetal-relativasvenska ekonominsurholkas denTyskland,

ochefterhalka tvingaskommaningsförmåga. Gradvis kan Sverige att
jämförtreallönerlägremed ochkonkurrera tjänster som gervaror

urholkasmotsvarandesänkslönerna i månmed omvärlden. inteOm
bytesbalansen.underskottoch följden blir ikonkurrenskraften

kapitalstockensberortill produktivitetenbidragKapitalets
effektivt denåldersstruktur och hur utnyttjas.storlek, dess

ochteknisk utvecklingförbättraskanKapitalstocken genom
kapitalstocken krävsvill utöka nyin-modernisering. Om man

maskiner och utrustning uppvisarInvesteringar ivesteringar. ett
Kapitalbildningen hartillväxttakten ekonomin.med istarkt samband

ekonomisk tillväxtfskäl tillviktigtoch dettaeffekter är ettexterna

rollHumankapitalets4.4

del tillväxten.kunde bara förklaragamla tillväxtteoriernaDe en av
eller kapitalinsatserökade arbets-beroddedel inteDen som

dock mysterium.fortsatte ettatt vara
kför denforskaredel sighar intresseratUnder år sensenare

ekon-rollmänskliga kunskapernas ihumankapitalbildningen och de
yrkesskicklighetmänniskasHumankapitalet beståromin. t ex av en

svårfångade förmågaockså denkompetens,och sommeravmen
entreprenörskap".7brukar kallas

kanhumankapitaletbelägg förstarkaforskningModern attger
tyderdel studiertillväxten.roll förspela väsentlig En attt moen

viktigareväl kanhumankapital mycketiinvesteringar envara
kapitalbildningenfysiskadenekonomisk tillväxtförklaring till än

genomgångnärmare1991 förProduktivitetsdelegationenSe5 avtex en
produktivitet.begreppet

Summers 1991.De Long och6 Se t ex
1992.1964 Henrekson1984, Becker ochMincer7 Se t ex

1992.Fraumenioch1990 Jorgensen1991, Mankiew8 Se Barro samtm
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innebär detDet inte räcker med fysiskt kapital,investeringar iatt
dessa följasmåste ökade satsningar utbildning, inteutan av om

avkastningen ska bli låg. det innebär också tillgångenMen att
kvalificerad arbetskraft och kompetent personal kan vara en nog

konkurrensfördelviktig framtidai Europaett
utredningens perspektiv blir det därför viktigtUr ställa frågoratt

vad sker med människorna och arbetskraften i Sverigeom som som
följd de fyra rörligheterna förverkligas. Detta vi igörattaven

kapitel
Sammanfattningsvis kan tillväxten ekonomini skapassäga att

arbete kapitalochinsatt innovationer och teknologisksamtav av
utveckling. hänger iDe sin med incitament investeratur attsamman

maskiner eller utbildning,i produktionsfaktorernas kvalitet,
entreprenörskap och kompetens hos de anställda. Dessutom är
institutionella förhållanden betydelse för tillväxten.av

Del i övrigt4.5

följandede kapitlen ska fördjupa hur kommerI i Sverige attoss
påverkas inom olika delområdennågra har betydelse för svenskasom
tillväxtmöjligheter.

kapitel diskuteras innebördenI den5 av gemensamma
marknaden och vilka effekter ökad konkurrens kan väntassom en

tillväxten.
kapitel studerar vi investeringarI och kapitalbildning, och hur6

de påverkas vid EU-medlemskap, EES-avtal eller alternativ.annat
kapitel undersöker hurI vi strukturomvandlingen och där-7

tillväxtmöjligheternaigenom påverkas.
kapitel belyser effekterna den ökade rörlighetenI 8 av

arbetskraften, och vilka konsekvenser kan förintegrationen
lönebildning, arbetsmarknadspolitik och sysselsättning.

9 En hög andel kunskapskapital dock inte automatiskt komparativager samma
tillgångarfördelar forna påtiders materiella uppbyggda kapitalmängdsom gav.

ÖstersjönPå såvälandra sidan finns länder med högre andel högutbildade och,en
framför allt, väsentligt billigare arbetskraft i Sverige.än

10 Se Rosenberg och Birdzell 1986 och North 1990.
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marknadeninreDen5

effekter,vilkabelysakapitelmed dettaSyftet är att
skapaläng sikt,och EG:skort strävan att gemen-ensom

handel.och Av-tillväxttänkasmarknad kansam
rörligheternade ;yrautsträckningvilkenblirgörande i

denEES-avtalet inreideltarförverkligas. Sverige genom
marknaden.

marknadensinreDen5.1

drivkrafter

Romför-redan ibeskrivnafinnsmarknadenför den inreGrunderna
förTullarnasig.Förverkligandet har låtit väntafråndraget 1957.

slutethållet ioch 1960-heltvisserligenavskaffadesindustrivaror av
detbort. Trotsskullehindertekniskabeslutadestalet. även1969 att

begrän-ochmarknadernastyckathinderfaktiskamängdhar uppen
marknad till.verkligthörflödedet fria gemensamsat ensom

handels-hartullunionländerna inom EG:sMellan tre typer av
dröjt kvar:hinder

gränskontroller.handelshinder,Fysiska t ex
friadetförsvårarsådantdvshandelshinder,Tekniska som

offentligförhör principernaländer.olika Hitmellanflödet
försäkringsverksam-bank- ochförreglerolikaupphandling,

märkning.förreglerochsäkerhetsföreskrifterskildahet,
tillämpatländerolikaberorhandelshinder,Fiskala attsom

konsumtion.Skattesatserolika t ex
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presenterade EG-komn1issionen1985 den k Vitboken. Bakoms
beslutet låg uppfattningen höllEuropa halka efteratt att mer
dynamiska regioner i och Sydostasien.USA den k Cecchini-I s

5.1 sammanfattades resultaten antal1988rapporten ruta ettav
studier kostnaderna för dvsnon-Europe", uppsplittrad EG-om en
marknad. Enligt skulle de dåvarande EG-länderna till-rapporten

kunna tjäna miljarder ordets200 i verkligasammans ca ecu en
mening marknad. skulleDet innebära ökning derasgemensam en av
samlade medBNP 4-6 procent.

Tabell 5.1 Den inre marknadens potentiella vinster procent BNPav

Direkta effekter 2,2 2,7-
handelsbarriärer 0,2 0,3- -
sänkta produktionskostnader 2,0 2,4- -

indirekta effekter 2,1 3,7-
stordriftsfördelar 0,5 2,1- -
konkurrens 1,6-

Totala effekter 4.3 6,4-

Källa: Cecchini-rapporten.

Cecchini-rapportenAv döma kommer den marknadeninreatt att
olika effekt olika sektorer. Särskilt viktig skulle den förvara

tjänster, sektorer med hög koncentration och stordriftsfördelar samt
branscher starkt påverkas nationella standarder offentligochsom av
upphandling. iFör EG skullegenomsnitt det innebära 54att procent

förädlingsvärdet tillverkningsindustrini ellerav sättett annat
påverkas den inre marknaden.av

Beräkningarna har dock för hård kritik svaghetEn ärutsatts
de framför allt räknar statiska vinster tidigare fragmente-att attav

rade marknader förenas. finnsDet anledningarmånga till varför
dessa vinster å sidan kan överskattade, andraå sidan inteena vara
behöver de ekonomiskt viktigaste. Till dem ska vi åter-vara sett
komma här nedan. Kritik har de dynamiskaäven rests mot att
effekterna har underskattats och de vad Cecchini harär större änatt
uppskattat dem till.

1 Se Flarn och Horn Långtidsutredningeni bilaga 2t till 1990ex där de redogör för
delar den internationella kritiken.av
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Cecchini-rapportenRuta 5.1 -

studier irad olika störreresultatetsammanfattarCecchini-rapporten ettenav
förunderlagskaffaSyftetofThe Non-Europe.kallatprojekt, Cost attattvar

hadepolitikerochföretagmarknader EG:ssplittrade dehurbedöma somvar
med.arbetaatt

då viceCockfield,Lordinitiativdrogs igång 1986Programmet varsomav
konsultrappor-sammanfatta dessaUppgifteniEG-kommissionen.president att

högtillskattningarekonometriskaochvetenskapliga studier engavster,
Cecchini.PaoloKommissionen.i Hanstjänsteman namn var

studier30-talgrundvalPåpresenterades under våren 1988. ettRapporten av
engångshöjningskulle innebäramarknadenden inreslutsatsendras avenatt

sambandskeskulle iDetmotsvarande BNP.produktionsnivån 5,3 procent av
handelshindrenföljdhandelshinder slopades. Somradmed attavenatt en

det blirCecchini-rapportenmarknaden,den inreelimineras att entror
från tredjeEG-importenminskning igenomsnittlighandelsomfördelning och en

land 6-8 procent.om
integrationenvälfärdsvinsterCecchini-rapportenbudskapen i ärEtt avattav

konkurrens. Såimperfektochstordriftsfördelardet finnsbli högrekan om
härleds fråntotala vinsternadeochmellanmycket 6344 procent avsom

konkurrens.imperfektmedmodeller
eftersom dekritik,starkförharberäkningarCecchini-rapportens utsatts

vidare fåttharbranscheffekter. Analyserindirektaochdirektablandar enav
förtalarMycketbransch.ivinstergrund för bedömningartillligga en annanav

framkommitCecchini-rapportenhöjd BNP-nivåformde vinster i somatt av
överskattade.kraftigttill är

formÅ imöjligheterderäknat inintehar Cecchini-rapportensidanandra
skulleTillväxtensikt.lite längretorde finnastillväxttakthögre somenav
ökarocheffektivitetkonkurrensskärpt störrekunna höjas att gert genomex

produkter.utvecklabenägenhetföretagens att nya
eller1989ochFlarnförluster HornochvinstergenomgångFör t exseaven

1993.Melchior
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Vad innebär den marknaden5.2 inre

Marknader integreras i led:två institutionellt och beteendemässigt.
Institutionellt sker integrationen EU-ländernaI attgenom
slopar rad hinder och gränskontroller lägger restrik-en som

handelntioner mellan medlemsländerna. Hit hör icke-
tariffära handelshinder formi nationella ochav normer
produktstandarder liksom olika prövningsförfaranden.

Metoden används bygger deCassis Dijon-prejudikatet ochsom
innebär ömsesidigt erkännande. betyderprincip detI vad haratt som
godkänts i medlemsland för tillverkning och försäljning, ocksåett
ska godkänt för distribution och spridning landianses ett annat
vidare 5.2. Därmed undviker det sisyfosarbete Kom-ruta man som
missionen sig under 1970-talet, den försökte utformanärtog
enhetliga standarder för så alla produktområden. Vissgott som
harmonisering sker dock fortfarande. Framför allt gäller det områden

hälsa och säkerhet. dettarör regelsystemDet har ställtärsom som
till problem för det svenska Efter den institutionellat snuset.ex
integrationen ska det längreinte existera formellanågra eller legala
hinder leder till marknader delas nationellt och regionalt.attsom

Beteendemässiga förändringar följer den institutionellaI in-
tegrationen eftersom företagen ändrar sina beteenden och
byter strategier. följdDet regelverket förändrasär atten av
eller bli förändrat. Förväntningar spelar här mycketantas en

roll. Ofta räcker det med förväntningar kommandestor om
ändringar för effekt faktiskt ska uppstå. exempelEtt äratt en
det direktinvesteringaruppsving i följde inom underEGsom
andra hälften 1980-talet. Ibland räcker det emellertid inteav

med mycket institutionella förändringar förstoraens att
beteenden ska ändras. kan krävas förändringDet t attex en
uppfattas bestående, för företag ellersom att ett en person
ska det mödan ändra beteende eller bytavärtanse att en
strategi psykologiska effekternaDe denmot en annan. av
inre marknaden ska därför inte underskattas

2 l jämförelse mellan USA och Europa fann Pelkmanen den amerikanskaatt
marknaden i påutsträckning byggerstor alla amerikaner förutsätter USAatt att
är marknad. Bidragandestor orsak är valuta språk.en ochgemensam gemensamt
Studien citeras i Buchan Colchester, sid 275 ff.
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råderdetfrånoftaststandardmodeller utgårEkonomiska att
då intekanföretagenskiltekonomin.perfekt konkurrens i Ett

heller prisetdärmedoch inteutbudet,det totalapåverka varan,
produktionen.minska denöka ellersig egnaatt varegenom

fjärranidealtillstånd,perfekt konkurrenspraktiken utgörl ett
exportmarknaderna situationenärförhållanden. Påfaktiskafrån

råderdenmarknaden. Påinhemskadenbättrebetydligt än senare
företageller fleradärkonkurrens,oligopolistiskkställetofta i etts

verklighetendärställning och ärdominerandetillskansat sig meren
marginalkostnads-nationalekonominsklassiskadenkomplicerad iän

FCSODCIIIQIIg.

de DijonCassisRuta 5.2 -

reglernaviktigastedefåttharsvartvinbärslikörfranskEn en avnamnge
utslagfrånhärstammarDijon-principen. DenCassisdenämligen ettinom EG,

svartvinbärslikören cassisförsäljningangåendefälldeEG-domstolen 1979 avsom säljaoch cassisdet ville importerafick nejtyskt företag närTyskland. Etti
alkohol-nämligenmyndigheternatyskadeEnligtmarknaden.tyskaden var

hög föroch förlikör,klassasskulledryckenförför låghalten attatt som
tyskaDenalkoholhalthöll 17Cassisvin.godkännas procent.caensom

alkoholhalt minstemellertidkrävdefrånBranntweinmonopolgesetz 1922 omen
32 procent.

utnyttjade importörernautslag,myndigheternasförställetI accepteraatt
EG-domstolenLuxemburg.EG-domstolen iprövadsaksin gavrätten att av

Därmedcassis.försäljningförbjudaTyskland kunde inteförsäljarna rätt. av
markna-skapandet den inregrundläggande iblivitprincipfastslogs avsomen

den.
marknadsföras ifårproduktskaDijon-principende ettEnligt Cassis somen

gällerundantagetendademarknadsföras i övriga. DetEG-land, fritt även om
säkerhet.eller Annarsmiljöhälsa,risk förföreliggerdetkan visaland attett

urspnmgslandetireglernamottagarlandetireglernadet alltså inte somär utan
hargodkännandet,meddröjermyndigheternationellaföretaggäller. Ett vars

påskyndasDärmedland.försäljning iprövad förmöjlighet ett annatatt varan
behövserkännsömsesidigtregelverkursprungslandsrespektiveOmprocessen.

harmonisering.ingen
nationellaeftersomeffektrevolutionerandehar fåttde DijonCassis en

tillletthartidigareprövningsförfarandenochlicenskrav attbestämmelser,
stordriftsför-draför företagförsvåratochdelatsmarknader nyttaatt avupp

prisnivåergällervadmångfaldendraför konsumenterdelar nyttaatt avsamt
varuutbud.och
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Marknadsdominans och prisdifferentiering

Marknadsdominans innebär företag så hemma-äratt ett stortpass
marknaden det har incitament begränsa utbudsitt ochatt att
därigenom hålla priserna. På marknad, världs-störreuppe en t ex
marknaden, blir företaget däremot i mängden och får det prisett ta

erbjuds eller låta bli. tenderarExperten därmed tillavsättassom att
lägre pris hemmamarknaden.än kallasFenomenetett pris-

differentiering.
Förutsättningen för sådan prisdifferentiering marknadernaär att

går hålla åtskilda med hjälp tekniska handelshinder,att tav ex
nationella produktstandarder och tariffer. Prisskillnaderna har kunnat
uppgå till och20 sedan hänsyn tagits tillävenprocent mer, trans-

och hanteringskostnader. 1983 priset ochport- tvar ex en samma
bil högre Storbritannien42 i Belgien,i sedan skatternaänprocent
räknats bort. hade konkurrensen1989 krympt skillnaden till 31 pro-

Trots Tyskland och Belgien har landgräns till varandracent. att var
då skillnaden i pris likadana bilar.11 procent

faktumDet många företag horisontellt integrerade,åratt stora
dvs har likartad verksamhet flerai länder, kan teckenettses som
förekomsten imperfekt konkurrens och marknadsuppdelningav

indiciumEtt nordamerikanska och japanska investering-annat ges av
framför allt har lokaliserats dei fyra EU-länderna, därstörstaar, som

det finns nationell hemmamarknad.storen
rationelltEtt storföretag säljer många områden, skulleöversom

förmodligen specialisera sin produktion i enlighet med komparativa
fördelar. Olika effekter uppstår:

det första blirFör priserna enhetliga.I normalfalletI blir de
något lägre tidigare vadän den gamla hemma-som var
marknaden, och oförändrade eller högreaningen tidigare
exportmarknaden. Prisskillnader kan visserligen finnas olikai
regioner. de berorMen falli så transportkostnader,t ex
inte företagen medvetet kan plocka olika högaatt ut
marginaler sina och tjänster.varor

det andra skerFör omfördelning frånI tidigare inhemskaen
till utländska producenter. denHur blir beror hur välstor

enskiltvarje företag lyckas hävda densig i ökade konkurren-

3 Se Economistst översikt multinationella företag,ex 27/3-2/4 1993.om
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blirframgångsrikt dethurliksomhemmaplan,sen
kommerexportmarknader. Integrationenbegränsadetidigare

företaginhemskaeffektivamindrebetydadärmed även attatt
konkur-därproduktionförfrigörsochslås attut, resurser

återkommer videttaTillbättre.rensförutsättningarna är
strukturomvandlingen.kapiteli 7närmare om

ökadedensamhällsekonomiska vinsternadeTotalt väntas avsett
produktioneffektivareochlägre priserformkonkurrensen i av
producent-förloradeeventuellaformförlusterna iöverstiga av

statsintäkter.förloradeeventuellt1.1 ochöverskott ruta

förrörlighetFri5.3Ruta varor-

förrestriktionerkvantitativaalla tullar ochslopadesjanariDen 1993 varu-1
ländernamöjligt krävsEU-ländernal. skadettamellan Förflöden attatt vara
kommakanintetredje land,tulltarifferhar att varorgentemotgemensamma

tullunion.därigenomlägst.tulltarifferna EU utgörbakvägen där ärin ensom
tekniskaformerhar olikarestriktionertullar och kvantitativaUtöver av

be-olikaharländernauppstårhandelshinder, dvs hinder attgenomsom
varucirkulatio-begränsatsäkerhetutformning,produktersstämmelser etc,om

vitboken,drygtdessahinder, 60Avvecklingen procent avupptogsomavnen.
sker sätt:tre

standarder. EU-ochföreskriftertekniskaharmoniseringGenom av
produkterna.förkravkommerländerna överens gemensammaom

vadefterMinimikravenmedlemsländerna. sättsförminimikravGenom
hälsa.ochsäkerhetförnödvändigt avarasom anses harmoniseringsreglerfinnsvarkendetdvsde Dijon,CassisGenom om

innebärömsesidighet. Dengäller principeneller minimikrav, att ettom
och säljs itillverkaslagligenproduktersäljakanland inte vägra som

EU-länder.andra

områdendeallavarucirkulationfridet blirinnebärEES-avtalet somatt
jordbruks-allafördärmed integällerrörlighetenfriaavtalet.täcks De t exav

fiskeprodukter.eller
ochEES,inomhar sitttullfrihetför attVillkoret är ursprungatt varorna

ursprungsbevis.medstyrkasdetta kan
fårdiskrimineringhandeln.snedvrida IngeninteLänderna sigåtar att

ochursprungsreglermedkrångeldel kommer visstSverigesförekomma. För
Även finnsgränskontrollerdröja kvar.ursprungsdokumentationkrav att

EES-avtalet.kvar vid

under dendockkommer närmasteborttagnainte EUbegränsningarSamtliga är
meddessaellerirnportrestriktionemakvarvarande ersättadeavvecklatiden antingenatt

gemenskapskvoter.
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och denSverige5.3

inre marknaden

Den inre marknaden bygger fri rörlighet för tjänster,varor,
kapital och arbete 5.3-5.6. Rörligheten delsuppnåsrutorna

harmonisering formi olika rättsakter, delsgenom av attgenom
deCassis Dijon-principen tillämpas.

Skapandet den marknadeninre kan sägas EG:sav ettvara av
ekonomiska mål. Välfärdsvinster tillväxtoch högre ska garanteras

hårdare konkurrensbestämmelser.a genom
införSverige står möjligheten tillträde till denvinna inreatt

marknaden två sätt:

Sverige blir fullständig medlem Därmed fårEU. Sverigeav
automatiskt tillträde till den marknaden, och degemensamma
rättigheter och förpliktelser följer.som
Sverige omfattas EES-avtalet. det får EftaländernaGenomav

Schweiz tillgång till den marknadeninre ungefärutom -
inte exakt villkor EU-länderna.men samma som-

Skillnaderna mellan EES-avtalet och medlemskap berorett
framför allt tullunionEG med han-äratt en yttregemensam
delspolitik och Sverige inte del deni jord-att tar gemensamma
brukspolitiken, CAP. innebärDet gränskontrollerna kommeratt att
finnas kvar liksom krav ursprungsmärkning.

EES-avtalet för förbudvissa nationella farligautrymmeger mot
och kemikalier. Eftersomämnen gränskontrollerna kvarstår kommer

det finnas friktionviss flödenai mellan Sverige och EG.att en
underlättasHanteringen visserligen radikalt jämfört med situationen

EES-avtal. effekten blirHur emellertid svårtärutan avgöra.stor att
berorDen inte minst hur företagen skillnadenpå mellanser

medlemskap och EES-avtal.
EU-medlemSom skulle Sverige och obegränsatgaranterat

tillträde till den inre marknaden. tullmurGemensam betyderutåt att
inga barriärer behöver upprätthållas skulleinternt. Sverige lyda
under regler andra medlemsländer, beslutade i samrådsamma som
med dessa.
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landivadgäller:de Dijon-principenCassis ettaccepteratssom
tillbegränsar sigUndantagetgodkänt också iska ett annat.anses

säkerhetochmiljögäller hälsa,faktorer som

marknadendenutanför inreSverige

frihandel-handSverigespekuleratshar iDet ettatt genomegen
markna-denomfattas inretillgång till ochskulle kunnasavtal av

EU-medlemskap.ochmedförpliktelser följerde EESden utan som
EftaländernaochfrihandelsavtaldegällerSedan 1973 ettvart avsom

fulltemellertid vinnakan intemed Sverigebilateralttecknat EG.har
åråberopa tjugomarknadentill dentillträde inre ettattgenom

industrivaror.frihandelsavtal förgammalt
EU-med-ochEES-avtaletbådesidanvidSverige stårOm av

bestämmasmarknadendentillträdet till inrekommerlemskapet, att
frånavtaletstadgasregler ioch defrihandelsavtalet somavav

Uruguayrundan.

landtredjeföreffektermarknadensinreDen

formellt inteför demmarknadendå denVad betyder inre som
rädsla förfunnitshåll har detdelta den På sinaikommer attenatt

andravilka inga änbak högreska sig inneEG stänga genommurar,
slinkerfåtal in.privilegieratett

utanför den inreland stårdockFaktum ävenär att ett som
krafterOlikastånd.tillden kommerkanmarknaden vinna att

olika håll.drar

möjlig-följdtilltotaltökaHandeln väntas attI sett ava
marknadenökar. inre väntastill specialisering Denheterna ge

Ökad handel,ökadinnebärtillväxtökad tillväxt. attgenom
ökad Dettaimport.spiller iefterfrågandel överaven

handelsalstring.medför
gynnadedetutanförländerochmed företagHandelnI

handelutsträckningkommerområdet i viss ersättasatt av

engångsflaskor försäljningförförbjudalyckats utverka rättDanmark har4 attt ex
handelshinder.detta betraktasDanmark,i ettutan an som
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med företag och länder innanför. beror denDet inreatt
marknaden river barriärer och sänker kostnaderna för flöden
mellan olika regioner och landsdelar. Företag stårsom
utanför den inre marknaden får därmed relativt sämresetten

jämförtposition med konkurrenter den inre markna-som
den får ksina reala handelskostnader sänkta. medför,Dettas
allt lika, bandelsomfördelning.annat en

Avgörande för dem står utanför liksom för storlekensom
förvinsterna dem finns innanför blir styrkan ochi avvägningensom

mellan dessa effekter.två Cecchini-rapporten räknade med att
frånimporten dem står utanför skulle minska med 6-8som procent.

dock tveksamtDet dessaär beräkningar håller streck.om ens
Anledningen företagär utanför denäven står markna-inreatt som
den kommer tjäna det utvecklas standarderatt att gemensamma
och godkännanden. Också de kan dra stordriftsfördelarnytta tav ex
och verka marknadintern istället för tolvatt storav en
nationella marknader med sinsemellan olika regelverk

denKonsumenterna i inre marknaden kan därmed sigvänta
fördelar formi lägre priser. Orsaken dels konkurrensenärav att
mellan företagen deni inre marknaden ökar. Dels den inregör
marknaden det attraktivt för utländska företag etablera sig,mer att
vilket i sin ökar konkurrensen alltså säkertDet inteän ärtur mer.

integrationsvinsterna helt och fullt tillfaller den inre marknadensatt
producenter och företag.

Sammanfattningsvis det alltsågår hävda skapandet denatt att av
inre marknaden innebär de företag utanför drabbasståratt som av

betydande relativ konkurrensnackdel jämfört med de konkurren-en
finns etablerade deni inre marknaden. dennaMenter som om

konkurrensnackdel också innebär nackdel absolutai termeren att-handeln faktiskt skulle minska går inte förhand.sägaatt-

5 Det förstås sågäller länge inte EG bestämmer någrasig för införa särskildaatt
diskriminerande åtgärder stårdem utanför.mot som
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Effekter nationella5.4 av

produktstandarder

kraftigtstandarder harform olikalcke-tariffära handelshinder i av
Enligt Kommis-företag ochförbegränsat marknaden många varor.

tekniskahamnadeEU-företagblandundersökningsionens 20 000
handelspolitiskalistanhögstregleringarstandarder och över

konkretaoch andratullarhögreirritationsmoment, än t m mero
barriärer.

ochnationellt differentieradestandarderdet finns närNär ärsom
småproducenter iskalfördelar produktionenfinns i missgynnasdet

marknaderinhemskaeftersom de harländer, små

rörlighet förFri tjänsterRuta 5.4 -

ochindustriellfrämst verksamhetEnligt Romfördraget tjänster avavser
förfria rörlighetenhantverk och yrken. friakommersiell Dennatur, samt

likabehandling och ömsesidighet.principer:byggertjänster två
skaEU-landtjänsteföretag frånlikabehandling innebärPrincipen att ettom

säljs.och villkor det EU-land där tjänsternaregler imöta somsamma
säljatillståndföretagömsesidighet bygger fåttPrincipen attatt ett somom

EU-länder.andraEU-land, därefter fritt kan etablera sig iisina tjänster ett
för branschen.uppfylla de nationella krav gällerdockmåsteFöretaget som

etableringsfrihet förhar löst frågandenna principGenom ävenman om
tjänsteföretagen.

Ävenhemländer.huvudsak från företagensFinansiella kontrolleras itjänster
har harmoniseratske hernlandets myndigheter. EGfilialer skatillsynen avav

detta område.reglerna
särskilttransportsektorn regleras i avsnittrörlighet tjänster inomFri ett omav

skaMed detcabotage. detSärskilt viktiga reglernaär attmenastransporter. om
registrerad iinrikestrafik med lastbilbedrivatillåtet är ett annatatt somenvara

transportnäringar.ska gälla inom övrigaland. Cabotage även
dehälftenförtjänsterEnligt Cecchini-rapporten än avmerensammasvarar

Ökningen skulle där uppgåivälfärdmarknaden.direkta till den inrevinsterna
viktigaBilliga tjänstergemenskapenstill motsvarande BNP. är1,3 procent av

sektorer.andrainsatsfaktor iockså för de ofta fungerarsig,i att sommen

spelarstandardvaruhypotesen1960 utvecklade den k6 Enligt Drêze som s --
ekonomisk roll.standarder mycket storen
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Produktion differentierade stordriftsfördelarmed tende-av varor
under villkorvissa lokaliseras till marknader. Dettaatt storarar

skulle också kunna förklaringen till varför multinationellastoravara
företag tenderar föredra produktion fyra länderi EUzsatt stora -
Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien förut-trots att-

kan verka bättresättningarna andra håll tullunionen.inom För att
sådana hemmamarknadseffekter ska det finnasuppstå måste reala
handelskostnader. fårBarriärerna dock inte så destora attvara
omöjliggör och handel.export

Uppskattningar kostnadsökningar grund nationellaextraav av
standarder tyder de skulle tilluppgå det0,3att procentca av
totala handelsvärdet7 Direkt svenska förhållanden skulleöversatt
det betyda drygt miljarder kronor.2

rörlighet för kapitalRuta Fri5.5 -

rörlighet för kapitalFri innebär och de länder täcks EES-avtaletEUatt som av
liberaliserar kapitalrörelserna, och låter valuta frittströmma över gränserna.

Reglerna innebär praktikeni EG-nivå stadfäster vad redanatt man som
gäller marknaden.

den råderFrån januari fria kapitalrörelser mellan medlemsländerna.1 1993
Grekland och Portugal har dock Övergångsbestämmelsertillvissa 1995. Avsteg
från reglerna fria kapitalrörelser kan land får allvarligagöras ettom om
problem med betalningsbalansen. ska löpande betalningarövrigtFör rörsom
varucirkulation och tjänsters rörlighet friaöver gränsernasamt personers vara
från begränsningar. Fria kapitalrörelser förutsätter dessutom en gemensam
marknad för finans-, bank- och försäkringstjänster. den skaanledningenAv
bestämmelser kreditmarknaden och kreditväsendet utformas ochrörsom
tillämpas icke diskriminerandepå sätt.ett

gäller regler förDessutom alla oberoendeinvesterare inom EU,samma av om
de medborgare eller Därför har beslutat för harmonisera reglerär sigEG att

begränsar utlänningars förvärv och investeringar.som

7 Företagsenkäter i Cecchini-rapporten Cawley Davenport 1988.
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Betydelsen5.5 av

importkonkurrens

ekonomiska medsamarbetsorganisation, jämnaOECD,Den gör
köpkraftspariteter, olikamellanrum undersökningar där iprisetav

valuta. Enligtländer för och varukorg imätssamma en gemensamen
hela periodenstudier låg den svenska underdessa prisnivån nästan

genomsnittligamellan och den1970-1990 20 40 överprocent
marknadernade svenskaberoprisnivån i OECD. Det antas att

generellt starka handelsberoende tillöppenhet ochSveriges trots,sett,
konkurrenspräglas särskilt hård SverigeTrotsinte någon attav

denlägre både Tyskland ochhar realinkomstnivå USAänen var
svenska den tyska ochhögreprisnivån 1990 nästan 30 änprocent

högre den amerikanska. Resultaten60 stämmernästan änprocent
med Konkurrenskommitténs studie från 1991.överens

medhar offentlig sektor,Sverige BNP,23 ettprocentstor aven
monopoliserat tjänsteutbud. skyddade sektorn,Den 46 procent av

horisontell-omfattande och betydande inslag kBNP, är rymmer sav
den konkur-samverkan mellan olika företag. branscherMånga inom

sektorn koncentreradedärtill starktärrensutsatta
kompenserasinhemsk konkurrens skulle dock kunnaBristen

från monopolistiskahotet utländska medtävlare hållerattav
frestelsenbeteenden schack. högre desto bliri marginaler,Ju större

för utländska företag etablera sig i Sverige.att
inhemska företag ofta förekomstenDominerande, framhåller av

företagimportkonkurrens. säkert utländskainte måsteDet är att
etablera sak öka förfysiskt eller konkurrensensig i måste attattrent

marknad ska kunna skördas. Sänkta pris-vinsterna öppnareav en
denoch kostnadsmarginaler därmed bli indirektskulle vinst aven

marknaden.inre

8 Ekonomikommissionens betänkande SOU 1993:16.

genomgång9 För EES-avtalet bilaga 8 tillkonkurrensen, och Sverige: ten av se ex
Ekonomikommissionens betänkande SOU 1993:1 6. Notera i detta sammanhang

också många inteemellertid hemmamarknaden för Sveriges företagatt storaav
nödvändigtvis begränsar sig till den marknaden.nationella
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Tabell 5.2 Konkurrensbegränsningar någrai svenska branscher

nrusnrnnoourrsn 0 0 0 0 n o 0 o
nbrrvnnon 0 00 o i 0 0 0

srAunMALsnnonumnsnönocu 0 0 0o
nnvacenrvnnon 0
xouunvznocumunrnvnnrnooumn 0
mouavnnuumon 0
nvoomrinuuuunzr.
censur
ARMERINGSSTÅL
MINERALULL
nvaosxrvon
pannan
rousrzn
:Innan ocuucnzn
ws-rnooumn
ouernoou ren
NAYIJROAS
:utnAn OOI
ousrbnncnurnann
nnrronucnnrnann
ALUMINIDMFÖRPACKNINGAR
WELLPAPP
umouarbnlncxuruonn
PAPPERSMASSA

:ounwunnenTlDNINGS-ocu
Kupan
LÄKEMEDEL I0 0 0
nnsormun nuanvozunoc . . c
IEORAVNINGAR o o-
unnsnnAuAvononurnusmrua 0 o-

Anm.: relevant.-
Källa: Konkurrenseni Sverige SDU 1991:28.

fåtalsdominans MångaTabellen visar branscher dessutommycket vanligt.att
eller mindre från någraskyddade utländsk konkurrens.I fall förekommer vertikalmer

dvsintegration, samarbetemellan leverantörer och kunder i olika led i produktions-
kedjan. l andra fall integrationen horisontell, mellan kon-dvs den förekommer
kurrenter ocksåi produktionsled. Ibland etableringshinder,förekommer tsamma ex
krav statligt eller kommunalt godkännande konkurrensenmedför deatt ta upp
etableradeföretagen.
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de centrala delarna liggerEn EG-kommissionens beräkningariav
utbredningen ki icke-tariffära handelshinder. länge deSåav s

tillhandahåller nationellt skydd, blir det också möjligt för företagen
marknader.att segmentera

5.1 SverigeDiagram Prisskillnader mellan och EG 1990 procent

Procent
180-

Privat150.
konsumtion Bruttoinvestermgar140

120-
100-
80-
60

el

Anm.: Den prisnivån mellan Sverigeprocentuellaskillnadeni för olika och ettvarugrupper
EG-genomsnitt.vägt

Källa: OECD,Purchasing 8 tillPower Parities and Real Expenditures.Refererad i Bilaga
Ekonomikommissionens SDU 1993:16.betänkande

10 Se Buigues 1988.och llzkovitzt ex
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tydligt exempel marknadsdelningens prishöjande effekterEtt
den västeuropeiska marknaden för cement. svensk kundEnges av

har mycket finna villigsvårt i något land,exportöratt annaten
eftersom marknaden kartelliserad. innebär i sinDetär tur att en

kan kronorsvensk producent kräva mellan och för550 650 tonper
Ska användasska användas i Sverige. utanförcement cementensom

blir emellertid bara kronorprisetEuropa 250-300 ton.per
ungefärEnligt studie 1993 påverkasHansson 35 procenten av

förbrukningenproduktionen och svenska tillverknings-i 64av
branscher utsträckning icke-tariffära handelshinder.i någon av

förlyckades finna klara belägginte sänktanågraHansson att
tullar mellan och krympande och1980-talen medfört pris- kost-1970-
nadsmarginaler. han svensktvågade slutsatsensigMen EES-att ett

innebär lägre där icke-tariffära handels-avtal marginaler branscheri
hinder höga, dvs för ungefär produktionen. Framförär 20 procent av
allt gäller det livsmedelssektorn, motorfordonsindustrin, till-inom
verkning elektrisk läkemedelsindustrin.utrustning inomsamtav

Tabell 5.3 Förekomsten i svenskaicke-tariffära handelshinderav
tillverkningsbranscher 1988 procent

Riklig Mellan Ringa

64,9Produktionsvärde 20,0 15,1
Sysselsättning 19,0 17,2 63,8
Konsumtion 19,4 16,1 64,5

9Antal branscher 11 44

Källa: Pär Hansson1993.

SOU11 Exemplet Bilaga 8 till Ekonomikommissionens betänkandeär hämtat ur
1993:16.

12 Pär Hansson 64undersökte förekomsten k icke-tariffära handelshinder i olikaav s
påpå nivåtillverkningsbranscher Han fannk 4-siffrig i Sverige och Norge. datas

från 1988 branscher hinder svarade för 20med hög andel icke-tariffäraatt en
produktionsvärdet, sysselsättningen. Blandoch ungefär lika mycketprocent av av

dessa branscher fanns slakt- mejerivaror, fiskkonserveroch charkuterihantering,
och förädling, sockerraffinaderier, djurfodertillverkning, och maltdrycker,

stålindustrier,läkemedelstillverkning, järn- elektriska maskiner,och tillverkning av
tillverkning radio, TV tillverkningoch kommunkationsutrustning ochav av
motorfordon.
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Importkonkurrens och tjänster

har spelat rollicke-tariffära handelshindren inomDe störreen
här devaruhandeln. Sannolikttjänstesektorerna inom uppstårän

får stöd Alhoeffekterna från importkonkurrensen. Tankenstörsta av
dehävdar del den höga prisnivån i1993, relativtatt storsom en av

den skyddadenordiska länderna kan förklaras med höga inompriser
lågtjänster. skulle förklarassektorn, dvs i sinDetta tur av

denkonkurrens. tillproduktivitet och Med tillgång inresvag
fri arbetskraftmarknaden och rörlighet för tjänster och väntas

därmed ytterligare uppkomma.vinster
möjligt vanskligt räkna potentiella vinsterDet är än attom mer

räkna förtjänstesektorn vad detinom vinsterän är att varu-
mellanhandeln. beror det finns avgörande skillnadDet att enen

därdär hinder för flöden ochriversituation manman av varor
kanhinder för flödeneliminerar säljertjänster. Den varaav ensom
dis-den borta ombesörjatillverka långt och låta någon annan

självsäljer oftasttributionen. däremottjänst måsteDen varasom en
plats för tillhandahålla den.att

rörlighet för arbetskraftFriRuta 5.6 -

ochför arbete flytta arbeteFri rörlighet innebär ska kunna taatt en person
med ochhela han eller hon ska kunna förmåner sig,intjänadeinom EU, att ta

förekomma grund nationalitet.det får diskrimineringinte någonatt av
icke-dis-grundläggande principen fri förrörlighetDen ärpersonerom

omfattar ocksåutbildningsbe-kriminering. ömsesidigt erkännandePrincipen om
likabehandling gällerEU-medborgare har till detvis. dessutomEn närrätt

utbildnings-deltagande i och omskolningsaktiviteter.
flytta fritt vill tillkommer främst arbets-och bosätta sigRätten att var man

gäller värdlandetsstuderande och Begränsningarnapensionärer.tagare,
landvisserligen tillåtet för EU-medborgare iförsörjningsansvar: Det är attett

land undermed arbetslöshet-ersättning tillflytta och sig sin annat treettta t ex
själv.därefter han eller hon kunna försörja sigmånader. måsteMen

enhällighetmed igäller arbetskraftens fria rörlighet fattasBeslut måstesom
ministerrådet.

1993.13 Alho
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granskningI Nutek 1993 har tjänstesektorn ochgjorten som av
EES-avtalet dras slutsatsen själva verket kommertjänsterna iatt att
påverkas förhållandevis litet den marknaden."inre berorDetav
enligt Nutek framför allt faktorer.två Dels oligopolenatt
inom branscher kanvissa svåra bryta bank-inomatt tvara upp, ex
sektorn, dels den relativt begränsade rörligheten hos arbetskraften.

skaVi kapitel återkommai till effekterna arbetskraftens8 av
rörlighet. Förekomsten oligopol kan försvåra för konkurrenterav att
bryta sig marknaden.in talar emellertid första handDet i bara för

effekterna kan låta sig, de uteblir eftersominteväntaatt att
oligopolen innebär det finns potentiella förvinsteratt stora nya
företag.

Konkurrenspolitiken5.6

Skapandet den marknadeninre Öka konkurrensen. Konkur-väntasav
bör höja effektiviteten därigenomoch leda välfärdtill ökadrensen

formi lägre konsumentpriser och rationell produktion.av mer
Redan Adam Smith, den klassiska nationalekonomins noteradefader,
dock hur starka krafterna kan för dessa mekanismersättaattvara ur
spel.

har förhållandevis konkurrensregler,EG och Komrnissio-stränga
mycket långtgående befogenheter det gäller företagsupp-närnen t ex

köp leda till oönskad företagskoncentration.antassom

konkurrensreglerEG:s

Sedan september har Kommissionen granska och1990 rätt att
förhindra alla sarngåenden mellan företag med sammanlagt Värdeett

miljarder global basis. detta måste miljo-än 5 Av 250av mer ecu
inom Bedömningenterritorium.EUzsomsättas görsner ecu mot

14 Studien vårenpubliceras i Efta-rapport kommer 1994.en som
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kan skadligbakgrund företagden kombinationen ansesav om nya av
för FIG-marknaden.konkurrensen

företaghar också förorda böterKommissionen rätt att mot som
produktionenkarteller eller andra försöker begränsa ochvisingår

kan därefter utdöma böterdriva EG-domstolenpriserna.upp
företags exempel härårsomsättning. Ett är10 procent ettuppemot av

kronor böter förPak dömdes till miljarder iTetra 1991 0,5som
prisdiskrirninering.missbruk dominerande ställningav genom

emellertid till detövervakning begränsar sig inteKommissionens
förOckså kan bli föremålnäringslivet. och regeringarprivata stater

till nationellingripanden. gäller vid statliga subventionerDet t ex
och diskriminering vid offentlig upphandling.industri

frånform stödArtikel Romfördraget förbjuderi varje92 enav
kansnedvrider ellermedlemsstat eller fördelar slagnågotav som

ellerkonkurrensen företagsnedvrida favorisering vissagenom av
produktion vissa varor.av

lade likafullt de dåvarandeMellan tio i EG1981-1986 staterna ut
miljarder motsvaradevilketi genomsnitt 382 procentecu per -

7.2.deras inhemskasamlade i stöd till näringarBNP rutaav -
kolproduktion.hälften till jordbruk, ochgickNästan transporter

stödoch statligtkan återkräva subventionerregering tvingasEn
betalats inhemska företag, dessa har lett tillhar till attutsom om

åladekonkurrensen snedvridits. exempel KommissionenEtt är att
miljarder francfranska kräva tillbaka miljarder de6 12staten att av

bilföretaget Renault erhållit subventioner.isom
finns dock faller undernågra områden Kommissio-inteDet som

försvaret. Stödkonkurrensregler. Romfördraget omfattar intenens
Flyg-till försvarssektorn bestäms därför medlemsländerna själva.av

ingripanden.-planstillverkningen har hållits utanför Kommissionen
framför alltgäller elektronik och datorer. OrsakenDetsamma är att

konkurrenterna innanför EU-området.här finns utanför inte --

från15 Reglerna EG:beskrivs i k tionde boiagsdirektiv 1990. Kommissionen räknars
år.själv med handlägga 50 fall Det första fallet Kommissionen fogatt ca per som

Ävenställning till Volvo-Renaults samarbete. Tetra Paks köp Alfa Laval harvar av
föremålvarit för prövning.
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Effekter för konkurrensreglerSverige EG:sav

gäller sedanSverige konkurrenslag.I mångtI1993sommaren en ny
och mycket dennahar redan införlivat de regler ska upprätthållasom
konkurrensen den marknaden.gemensamma

Även företag länderi utanför och kan blistår EESEUsom
föremål för ingripanden. Konkurrensreglerna gäller nämligen inte
bara de länder medlemmar elleri EU EES-är ettsom som genom

och därmedavtal anslutit till, reglerna för,sig den inreaccepterat
Ävenmarknaden. företag med verksamhet inom EU-området testas.

Enligt utslag EG-domstolen företags effekter deni avgörett ett
marknaden skakonkurrenslagar tillämpas.EG:sgemensamma om

beror alltså ursprungligeninte vilket land företagetDet som
kommer från.

ABB-affären tydligt exempel. svenskt, icke-EG-utgör Ettett
företag, fusionerades med schweiziskt, icke-EG-företag,ett men
fusionen granskades likafullt Kommissionen. praktiken berörIav
dock regler företag betydligt svenskaEG:s de flestaär större änsom
företag. gäller konkurrensregler,nationella såväl med-Internt i
lemsländerna i Sverige.som

Offentlig upphandling5.7

offentliga sektorn världensDen i länder handlar för betydande
belopp offentligavarje år. upphandlingenDen inom EG motsvarar

Ungefär hälften denna härrör från deBNP.15 procent av av summa
k exkluderade sektorernas

regler innebär den offentliga upphandlingen skaEG:s att vara
neutral och inte nationella hänsyn. Länderna ska eftersträvata
likabehandling olika företag. Sedan gäller medlemsländer-1971 attav

begäramåste anbudin byggnationer miljonstörre över 1na -

så16 De exkluderade sektorerna kallas eftersom de inte ingick EG:si första direktiv
frånoffentlig upphandling. Undantag upphandlingsreglerna gjordes för inköpom

från verk hanterar telekommunikationer,t energi, ochtransporter,ex vattensom
svårt få områdenavlopp. Därefter blev det in under det regel-att gemensamma

verket igen. Orsaken är vissa företag drivs bolag/affärsverk. Ett privat-att som
företag singör upphandling det vill. Ett offentligt ägt elföretag skulle däremotvar
falla under EG:s upphandlingsregler. För de exkluderade sektorerna gäller vissa
tröskelvärden. För telekommunikationer är det 600 000 för övriga 400 000.ecu,
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för inköpgäller detsammafrån hela SedanEG. 1977 somecu -
har emellertid brytt reglerna.sigFåöverstiger 200 000 omecu.

haft andraoffentliga upphandlingen har därför oftadenBesluten om
bråkdel,effektivitet konkurrens.bevekelsegrunder och Baraän en

EU."utanförhamnar hos ländereller BNP,0,14 procent av
upphandlingsregleranspråk omfattas EG:sFör göraatt att av

kapitalvärde ianbudsgivare ha sittminstmåste 50 procent aven
starktupphandlingsregler har därför väckt missnöjeEG:sEuropa.

föramerikanska producenter,japanska och sigbland attsom oroar
enligtsådan diskriminering möjligdiskrimineras. EG:sskade En är

visserligenköpare EU-området kan sinregler. inomEn göra upp-
innanför eller utanförvilket land helst,handling i EG. Men ettsom

budutomståendebud kan företräde framförvinnainternt ett om
prisskillnaden mellan de två överstigerinte 3 procent.

den marknaden kommer Sverigedelta inreiGenom attatt
för offentligoch dra marknadenregleromfattas EG:s nytta attav av

skål:bliupphandling vidgas. kan tvåVinsterna stora av

mark-väldigEES-avtal eller medlemskap innebärEtt att en
svenskaockså förnad för offentlig upphandling sigöppnar

blandoffentliga upphandlingenanbudsgivare. EU-Den
länderna miljarder varje år. Upp-600motsvarar ecuca
handlingen främst investeringsvaror, ttunga som exavser

därsektorertelekommunikationer och Det ärtransporter.
näringslivsvensktsvenska företag ligger långt framme, och

ha särskilt goda förutsättningar.anses
svenskainnebär dendeltagande den marknadeni inreEtt att

regler.offentliga upphandlingen underkastas Detsamma
kunnaoffentliga upphandling börinnebär Sverigesävenatt

uppgörel-effektivare. kartellbildningar ochRisken förbli
svenska offentligaminskar.mellan olika leverantörer Denser

årligen.kronortill miljarderupphandlingen uppgår 250ca

EES1992.Industriförbundet, Offentlig Upphandling och17
Sverigeeftersomvinster dock redan intecknats,18 I viss utsträckning har dessa
innebärkonkurrens. Detregler upphandlingen ska göras iredan har säger attsom

slåss på upphandling iför offentligi svenska företag marknadensin tur att som
mån försprång europeiskaviss har härdats och kan ha gentemotettantas

på upphandlingsmarknad.konkurrenter framtida gemensamen
besparingar19 För kommuner och landsting skulle det kunna innebära uppemotom

år ochLandstingen10 miljarder kronor enligt bedömning i "Kommunerna,per en
Europa" SOU 1994:2.
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Konsekvenser för fördelningen5.8

Fördelningsmässigt innebär vidgning marknaden kort sikten av
flyttasvinsterna från producenter till konsumenter. Inhemska,att

tidigare skyddade producenter förlorar förhållandei till mer
konkurrenskraftiga, effektivare utländska producenter. Inhemska,
effektiva producenter kan andraå sidan marknadsandelar ochta

fördelningsmässiga ochDe regionala effekterna svåraärexportera. att
fastställa, eftersom förhandinte kan vilka företagsågaman som
vinner och vilka förlorar.som

Generellt dock litet land än större,sett antas ett ettgynnas mer
eftersom priserna sjunka. hänger i sinväntas Det medtur samman

sannolikheten det finns fler företag konkurrerarär störreatt att som
marknad liten. beror ocksåDet möjlig-änstoren atten

heterna dra stordriftsfördelar produktionen ökar.iatt nytta av
deDetta traditionella effekterär, utöver argumentenmer om av

specialisering och arbetsfördelning, förklaringen varförtill det skulle
kunna finnas vinster hämta marknad. Istora att en gemensam
grunden ligger iakttagelsen det förekommer marknaderatt som

eller kännetecknasvis bristande konkurrens.ett annat av
förändringVarje emellertid upphov till både vinster ochger

förluster, i fall kortsiktigt.varje långt ifrån säkertDet varjeär att
bestämmerregion försig ingå i marknadattsom en gemensam

kommer kunna tillgodogöra sig samhällsekonomiska vinster.att
Ibland har detta framförts lokalt färgade denargumentsom mot
marknaden.inre samhällsekonomisk synvinkelUr kritiken dockär

missriktad. Slutsatsen blir inte integrationen bordei sig avbrytas.att
Slutsatsen borde stället blii delar det överskott eller deatt av -
välfärdsvinster integration falli skapa slussasväntassom en-

till dem har fått det form transfereringar.över isämresom av
detta kan tillHur politisk fråga det nationellaär ytterst en

planet.



marknadeninreDen 135

Konsekvenser för Sverige5.9

den marknadeninreav

Vad innebär då den marknaden förinre Sverige
marknader vidgasdet första uppkommer vinsterFör genomom

olika former handelshinder Enligttariffer och elimineras. våratt av
relativt landuppfattning för litetvinsternaär större öppetett som

kraftigt kan vidgamed medlemskap eller EES-avtalSverige, ettsom
ocksåför hemmamarknad. dennaOrvedal 1993 drarsingränserna

nordiskafrån studieslutsats integrationseffekter i ett paren av
förför förmodligensektorer: vinsterna Sverige änär större ettatt

beroendegenomsnittligt EU-land. Storleken dessa blirvinster av
denhur nordiska länder förhåller ochbl övriga till inresig EGa

marknaden. Iakttagelsen tillfår stöd resultaten bilagai EG-7av
därkonsekvensutredningen. Andersson och Fredriksson 1993 finner

säljermöjligheterna för attrahera företagSverigeatt att som
denökar deltar inreinte minst iSverigeEuropa, Europa,norra om

ökarmarknaden. Deltagandet medlem eller EES-partsom som --
k horisontella harde dvs sådanainvesteringarna, investeringar soms

närhet till marknaden viktigaste motiv.som
det andra ökar möjligheterna specialiseringtillFör vinster genom

marknaden.och stordriftsfördelar deltar denSverige inreiom
Kostnadseffektiva företag produktion därföredrar specialisera sinatt

upphov till kförutsättningarna Dettaär gynnsammast. ssom ger
hjulenvertikal bilföretag produceraintegration: kanett t enex
tredje och hakarossen alltsammansort, montera enen annan,

för dennautvecklingsavdelningen Villkoretfjärde typort. aven
smidigt flyttaemellertid det lätt ochspecialisering gårär attatt varor

innebärinformation, och flöden hindrasoch inte Detgränser.att av
sin mängdengraden vertikala bestämsinvesteringari atttur avav

gränshinder.trösklar och
delkvarbetyder också EES-avtalet lämnarDet att ensom-

ursprungsmärkninggränskontroller och restriktioner ärtsom ex -
bekräftas ocksåfullt medlemskap.mindrenågot Detängynnsamt ett

fördjupasinvesteringsstudien bilaga kommerresultaten Vii i attav
frågordessa kapitel.i i nästaoss

tjänstesektorn,det tredje delaristår vinsterFör görastora att av
flygtransportsektornfrämst byggsektorn, och inominom väg- samt

svenska ekonomintelekommunikation. Viktiga delar den inteärav
Tjänstesektorn utvecklats längre mångakonkurrensutsatta. har iän
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andra länder. del har organiserad iEn tjänsterna varitstor av
offentlig ochregi, för inhemsk konkurrens. Mycketinte utsatt ens
tyder har högre och produktiviteten lägrepriserna varit föränatt
konkurrensutsatta sektorer. Handeln skiljermed ofta fråntjänster sig
handel med deni måtto producerar tjänst måsteattvaror som en
finnas plats för tillhandahålla den. Deltagandet deni inreatt
marknaden kommer öka konkurrensen tjänstesektorninomatt

människor och näringsidkare kan frittsigröra överattgenom
och etablera de vill.siggränserna var

det fjärde betyder för den offentligaregler upphand-För EGzs
lingen möjlighet för svensk industri.inte minst Totalt uppgårstoren
marknaden för offentlig upphandling till Gemenska-15 procentca av

samlade Vid ecu-kurs detBNP. SKr9,40 motsvararpens en om ca
drygt miljarder kronor. Med EES-avtalet eller EU-med-5 600 ett
lemskap deltar svenska företag konkurrensen dennai om upp-
handling villkor andra och EES-länder. SkulleEU-samma som

utanför den marknaden, kommer svenska företagSverige stå inre och
anbudsgivare företag frånbehandlas vilket tredje landatt som som
helst.

beror vilken denVinsterna utsträckning offentligai sin itur
upphandlingen verkligen internationaliseras. Avgörande blir deom
regler har också efterlevs. attitydEG iDen strängareenatssom om
konkurrensfrågor underKommissionen har intagit årsom senare
talar för risken för nationell diskriminering för dem deltaratt som-

deni marknaden bör minska.inre -
Fördelarna kommer omställningsprocess.via Processenovan en

medför emellertid kostnader form utslagna företagi inteäven somav
klarar hävda densig marknaden. kostnader dockinre Dessa äratt

lång sikt oundvikliga eftersom internationell konkurrenskraft blir
nödvändig förr eller under alla omständigheter. Till dettasenare
återkommer kapitelvi i
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Investeringar6

och kapitalbildning

Syftet med detta kapitel analysera hur investering-är att
och den svenska kapitalbildningen, och då särskiltarna

utvecklingen direktinvesteringarna, påverkasav genom
olika former medintegration EU.av

Inledning6.1

Investeringar intar nyckelroll ekonomin.i påverkar hurDe Sveri-en
ekonomi och näringsliv utvecklas, och därmed grunden förges

tillväxt, sysselsättning och ekonomiskt välstånd.
Problemen för kanSverige sammanfattas fyra punkter:i

kapitalbildningSvag har bidragit till den ekonomiskaatt
tillväxten har utvecklats dåligt under de decenniernasenaste

flyrInvesteringarna landet. Svenska företag har under slutet
1980-talet valt expandera verksamhet utomlandssinattav

stället förii Sverige. Utlandsproduktionen snabbareväxer än
den inhemska.

storföretagDominanta svensk industri sårbar. Sverigesgör
beroende storföretagen land.i någotär större änav annat
Sjunkande nyetablering omodern näringslivsstrukturger en
och sikt.stagnation

1 Se Produktivitetsdelegationen 1991.t ex
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alltblivitde decenniernahar underEkonomierna senaste mer
delväxande investeringarnainternationaliserade. Därmed har aven

industrialiseradetill andrasöka utomlandskommit sigockså att
länder.

huvudpåverkar investeringarnaInternationaliseringen över taget.
internationellahävda denmöjligheter sig ilandetsDet attegna

vilkeninvesteringsklimatet: iavgörande för helaekonomin är
expandera,exportföretagmedelstora vågarochutsträckning mindre

offentligafinansieramöjligheternaefterfrågan bostäder, att
satsningar osv.

därinvesteringargäller dedetEffekten blir tydligast när
imellankan väljaliksom utländskaföretagen svenska att satsa- -

sådanadvseller DirektinvesteringarnanågonSverige annastans. -
produktions-företagen desatsningar gör när öppnart en nysom ex

företagutländsktförvärvarland eller deanläggning i när ettett annat
decennierna.kraftigt under deökathar senaste-

utlandsverksamhetnäringsliv intesvensktochSverige ärFör
mycketmultinationella företagenfenomen.något De ärnytt

för halvadeIdagdominerande svensk ekonomi.i änmersvarar
mycketförför den övervägande delen FoU samtexporten, enav

produktion sysselsättning.del såvälstor somav

förhållande 1990i Sverigeutlandsanställda i till anställda6.1 AndelTabell
procent

20Livsmedelsindustrin
10Tekn-industrin
50Skogsindustrin
55Kemisk industri
25stålGruvor, och järn
75Verkstadsindustrin
20mineralindustriByggmaterial-och

55Totalt

ABB medräknat.Industriens Utredningsinstitut;Källa:

kan tänkasdetta kapitel studera hur investeringarnaskaVi i
marknaden ochdenpåverkas de förändringar följer inresomav

fråganställerhur Sverige sig iintegrationen i Västeuropa, samt av
medlemskap i EU.ettom
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går vidare kanInnan det viktigt beröra olikanågraattvara
ochbegrepp investeringstyper brukar användas.som

Med investering i princip alla satsningarmenas som ger av-
kastning framtiden.i totalaDe investeringarna ekonomii underen

brukar samlasår under beteckningen bruttoinvesteringar.ett
Investeringarna i utveckladesSverige under och1970 1980-svagt

Undertalen. andra hälften 1980-talet drog stigande fastig-av a
hetsinvesteringar investeringsvolymen.upp

Tabell 6.2 Bruttoinvesteringar fördelat sektorer

Miljarder Procentuellvolymutveckling
kronor 1992
löpande
priser 1991 1992 1993

Näringslivetsinvesteringar 127,3 15,5 -15,6 14,6- -
Industri 32,8 17,6 15,3 14,6- - -
Statliga affärsverk 15,6 0,8 -18,6 3,1
Övriganäringslivet 78,9 -18,0 -15,3 -23,8

Bostäder 85,0 1,3 6,4 22,6- - -
Offentliga myndigheter 32,4 12,6 1,2 2,0

Totalt 244,7 -9,0 -11,0 14,0-

Källa: Finansdepartementet,Konjunkturinstitutet SCB.och

totala investeringarnaDe i har fallit kraftigtSverige under senare
med mellanår och Nedgången11 år.12 accelereradeprocent per-

under sambandi med bostadsinvesteringarna1992 föll frånatt en
tidigare hög nivå. Under föll bruttoinvesteringarna med1993 14 pro-
cent.

Investeringarna ibland relationi till Därmed fårsätts BNP. man
investeringskvoten ekonomin.i

hög investeringskvotEn brukar nödvändig föranses vara
tillväxten och därmed för realinkomsterna ekonomin.i berorDet

investering ofta innebär effektiva produktions-att en att nyare, mer
metoder bruk.i kapitalintensitetenNär mängden kapitaltas per
anställd ökar stiger normalt också arbetsproduktiviteten dvs-
värdet det arbete utförs. Därmed skapas för högresom utrymme
reallöner.



/eapitalbildningochInvesteringar140

1951-1892Sverigeutveckling ilnvuminøskwbnsDiagram 8.1

procent
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.. 198671991:sei19761.971:ess 1961 196,61951

under helakringlågandel BNP 19Investeringarnas procentav
decennietsunder sistamed1980-talet noteringar 20-22över procent

ar.
dentill Detdock investeringskvoten ärföll 171992 procent.

1960-talenochUnderår.investeringsandelen 1950-lägsta 40över
tillväxttakten.gjordeochinvesteringskvoten högre,låg

ekonomin.nyckelställning i Sominvesteringar intarIndustrins en
för-investeringarindustrinstotala investeringarnadeandel ärav

fördag intebegränsade. i än 14hållandevis De procentmersvarar
betydelseändåharbruttoinvesteringarna,de totala storenmenav

ekonomin.till i In-upphovspridningseffekter dede gergenom
utvecklademedjämfört övrigalitenrelativt i Sverigedustrisektorn är

spridningseffekter tillindustriländer. dess investeringarMen storager
ekonomin.andra sektorer i

uppdragsverk-industrins investeringarknutna till ärNära t ex
industriin-ökning ioch bygginvesteringar. Ensamheten, tjänster
konsulter.ochuppdragstagareefterfråganhöjervesteringarna

fartBygginvesteringarnakanTjänstesektorn Väntas växa. tar som en
kontor ochflerökar ochekonominaktivitetsnivån iföljd attav

Ökad ocksåinnebärekonominaktivitet ibehöver byggas.lokaler att
bostäder, stiger.efterfrågan Kravenoch därmedköpkraften,

Mångaoffentliga investeringarna.deinfrastruktur höjerbättre
samverkar alltså.faktorer
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Volymen emellertid alltid mycketinte såsäger är uteom man
efter kartlägga de långsiktiga tillväxteffekter investeringarnaatt som

nödvändigtupphov till. investeringar inteStoraväntas är ettge men
villkor för krävstillräckligt tillväxt. investeringar-Detatt atta

företag har såledessker och branscher. Allai investeringarrättna
effekt tillväxten.inte samma

6.2 förädlingsvärdetDiagram Bruttoinvesteringarna i industrin och
1989i antal olika länderett

Brufloinv. 1000 sysselsattaper
16

14 0

12-

10-

10
1000 sysselsattaFörödlingsvörde per

ÃrsbokNations Yearbook 1989 1992/93.kål/a: United och 1990 Statistisksamt

lnvesteringarnas framgår positiva sambandet mellanbetydelse det starktav
relativtkapitalbildning och förädlingsvärde.Ländermed andelar industriproduktion istora

månrâvaru stålindustrierkapitalintensiva branscher lskogs-, järn- och i vissoch samt
får förhållandevis lite förädlingsvärdeför sina investeringsinsatser.Avenergindustrinl ut

ochKanada, Finland, Nederländerna,Norge, Italiende högindustrialiseradeländerna hör
Österrike utsträckningSärskilt USA, Tyskland och i visstill den Japan,gruppen.

får SverigebefinnerStorbritannien förädlingsvärde investeradkrona.relativt mycketut per
någonstansdäremellan.
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Diagram 6.3 Tillväxt och industriinvasteringar 1951-1992
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kan delasInvesteringar fysiska ochi immateriella investering-upp
Oftast fysiska dvsinvesteringar maskinersatsningar i ochar. avses -

byggnader talar underinvesteringar.när Men årman om senare-
har investeringmönstren förändrats. investeringarNumera iär
forskning och utveckling marknadsbearbetningi ksamt s-
immateriella investeringar de fysiska investeringarnastörre än om-

studerar hela industrin och näringslivet Skillnaderna ärman stora
mellan olika branscher. den kapitalintensiva industrin,I t ex massa
och de fysiska investeringarna fortfarande deär Istörst.papper,
kunskapsintensiva delarna verkstadsindustrin och läkemedelsin-iav
dustrin de immateriella investeringarna omfattande deär änmer
fysiska. immateriellaDe investeringarna speglas emellertid inte i
statistiken.

maskinerInvesteringar i och byggnader ganska tydliga BNP-ger
effekter. Inkommande direktinvesteringar, dvs utländska företags
satsningar i Sverige, också starka tillväxtimpulser ekonomin.iger

beror företagenDet för utomlands och överkomma deatt att
nackdelar det innebär verka främmande marknad, måsteatt en
besitta specifik tillgång det möjligt för dem ändå bligören attsom
konkurrenskraftiga utlandsmarknaden.

kommerVi detta kapiteli först diskutera hur de totala in-att
vesteringarna kan tänkas påverkas olika beslut det gällernärav

2 Nutek i bilaga 1 till Ekonomikommissionen SOU 1993:16.
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förhållandeSveriges till och den marknaden. DärefterinreEU ska
studera hur olika kan utvecklas. Eftersominvesteringartyper av

mekanismerna särskilt tydliga direktinvesteringarnas fall kommeriår
fokusera dem.vi intressetatt

Investeringarna6.2

samhällsekonomini

diskuterasInvesteringar ofta företagens perspektiv. också förMenur
samhället spelari mycket viktiginvesteringarna roll.stort en
Åtskillig politisk möda och tankefärdighet har lagts ned sökaatt

investeringsflödena konjunkturcykeln.överstyra
förInvesteringar viktiga samhällsekonomin flera skäl.år av

dels för dels förInvesteringar underhållet, utbyggnadenI svarar
produktionskapacitet, vilket det möjligt produceragör attav

för framtiden. Utbyggnaden produktionskapacitet leder tillav
effektiva metoder för tillverkning bruk.i Föräd-att tasmer

lingsvårdet stiger. för högreDet vinster,utrymmeger men
också för högre reallöner.

investeringarna sker viktig teknologiöveøföring.Genom DenI
mellan olikagår länder form direktinvesteringar.i Denav

idéeruppstår kommersialiseras ochäven när entreprenören
bestämmer och hur de ska produktion.iomsättasvar

för betydande eftevfriganInvesteringar del iI svarar en av
ekonomin. fårDärmed de också effekt för såväl syssel-stor
sättningen övrig aktivitet ekonomin.isom

Investeringsverksamhetens betydelse för samhällsekonomin är
alltså dubbel.

Investeringarna påverkar den omedelbara aktivitetsnivån i
ekonomin dvs hur får jobb och hurmånga mångasom-

går Nedgången investeringsverksamheteni ärutan.som en
viktig faktor det efterfrågefalli kännetecknat de senastesom

ekonomiskaårens utveckling. Nedgången i investeringar
speglar bristande tilltro till svensk ekonomi ocksåen tarsom
sig andra uttryck. sparkvot problemDagens inteår t ettex -
därför den nödvändigtvis för hög, därför denäratt utan att
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sparande defen-inte investeringar. Dagens ärmotsvaras av
sivt.

strukturomvandlingensavgörande förInvesteringarna är
arbetstillfällen.förlopp och utfall. försvinnerVarje år många

och slåsBranscher och företag åldras Investeringarnaut.
arbetstillfällen ska kommahög grad vilka iiavgör somnya

kapital-arbetstillfällen normaltderas ställe. Högproduktiva är
därmedkrävande och investeringsintensiva.

kapitalet till detmed fria kapitalrörelser sökervärld sigI en
det kommerhögst. innebärområde där avkastningen Detär att att

olika länder och mellanske avkastningen mellanutjämningen av
bestäms därmedolika Avkastningskraveninvesteringar.typer av

internationellt.
därför påverkarska betrakta vad investerarenVi någotnu som

och investeringsbesluten.

Investeraren6.3

och investeringsbesluten

för komma till stånd brukarFörutsättningar skainvesteringaratt
sammanfattas begreppeti "investeringsklimat".

rad olika faktorer påverkar de potentiella beslut.investerarnasEn
de kommersiella företagsekonomiskaspelar deninvesterarnaFör

avkastningen avgörande roll. Offentliga har tillfälleinvesterare atten
bredare samhällsekonomisk bedömning.göra en

internationellt inriktade företag har andra möjligheterStora, än
lokalt verksamma företag.små,

Vad skapar investeringsklimatett gott
de faktorer såväl den företagsekonomiskapåverkarNågra av som

den samhällsekonomiska kalkylen är:som

Tillgången till olika produktionsfaktorer, beskaffenhetderasI
och dvs vad det finns för personal, kompetens ochpris -
utbildningsnivå, vilka finns och vilka kost-insatsvaror som
nader de drar vilka löner de uppbär. Under desamt senaste
årtiondena har utbildningsnivån spelat allt viktigare roll.en
Finansieringsvillkoren kapitaltillgång.och gällerDetI t ex
vilka lånemöjligheter bjuds och vilka kapitalkost-tillsom
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omfattningenallt berottframförtidigareharnader. Detta
hemlandet.sparandet iav

påverkaroffentliga ingreppandraochBeskattningen somI
företagsskatter,hörHitverksamheten.nettoresultatet t exav

avskrivningsmöjlig-investeringsstimulanser,olikabruket av
företagensförförutsättningarnapåverkarSkatternaheter etc.

delsbestämmerBeskattningenkanaler.kapitalbildning tvåvia
möjlig-vilkadelsinvesteringar,realavidkapitalkostnaden

investeringar.sinafinansierasjälvaharföretagenheter att
utvecklas iskadenhuroch förväntningarMarknadenI om

liksommarknaden,storlekengällerframtiden. Det t ex
köpkraftochEfterfrågantill den.tillträdetsmidigthur är

harmarknadernanordiskaDebetydelse.marknaden är av
därför in-ochköpkraftigaräknat,volymsmå ivarit ment ex

investeringar.för vissa typertressanta av
kapa-produktionstillväxten. HögtochKapacitetsutnyttjandetI

utbygg-behovmedförtillväxtgodochcitetsutnyttjande av
nad.

deförhållandendeförutsebarheten iochStabiliteten t exI -
verksamheten.påverkarpolitiska som-

ochsamhällssektorerolikaförviktigaolikafaktorerOlika är
företag.olika typer av

frånfrigjort sigsedan längeharföretagmultinationellaStora
internationellatill detillgånghardeeftersomsparande,hemlandets

fortfarandedockföretagmedelstoraoch ärkapitalmarknaderna. Små
deochekonomininhemskadenberoendeutsträckningi avstor

investeringar.agerande för sinakreditgivarnasnationella
bestämsområdenolikamellaninvesteringarnaFördelningen av

sini tur av:a

tillgångar.olikaavkastningenrelativaDenI
skattekilarFörekomstenI av

infrastrukturen.KvalitetenI

förlönsamtdetkanrealräntamed högperioderUnder mervara
realaiobligationeroch äniinvesteraföretagen statspapperatt

underfalletSåmaskiner.ochbyggnaderinvesteringar storavarsom
1980-talet.delar av

denochskattföreavkastningmellan investeringensSkillnaden
får för sittinvesteringdennatilllångivarenefter skattersättning som

hur motivenvisarskattekilen.k Dendensparande, attutgörs sav
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och investera påverkas skattesystemet. internationelltspara Iav ett
perspektiv de svenska skattekilarnaär för företagen låga och den
svenska kapitalbeskattningen relativt gynnsam.

Infrastruktur påverkar investeringar olika vis. Dels in-är
frastruktur ofta i sig föremål för offentliga investeringar.stora
Infrastruktur i detta sammanhang innebär dock barainte tillgång till
goda kommunikationer såväl trådlösa fysiska ocksåsom utan- -förekomst potentiella samarbetspartner bland andra företag.av

Investeringar handlar dock inte bara gårdagens eller dagensom
ekonomi. Också psykologi formi förväntningar den framtidaav om
ekonomiska utveckling har framträdande roll.en

förväntningarPositiva kan leda till ökadeväntas investeringar,
ökad produktion och högre tillväxt. förväntningarPositivasom ger

blir därmed i viss mening självuppfyllande.
Detsamma gäller förväntningar framtida ekonomisksämreom en

utveckling. förväntningarNegativa kan leda till neddragningen av
investeringsvolymen, produktivitetsutveckling,sämre lägre aktivitets-

ekonominnivå i och BNP-utveckling.sämre
investeringarDe investeraren kan olikagör slag, ochsom vara av

olika behov.möta Därför kan förändringar dei betingelser som
diskuterat påverka olikaäven investeringar:ovan typer av

Expansionsinvesteringar syftarI till utvidga företagsatt ett pro-
duktionskapacitet. sker eftersomDet företaget bedömer att
efterfrågan varaktigt kommer öka. Expansions-varorna att
investeringar bidrar till höja produktionskapaciteten ochatt
uppstår företagennär varaktig förbättring.tror en
UnderbållsinvesteringarI eftersom företagengörs vill upp-
rätthålla sin nuvarande produktionskapacitet. Investeringarna
syftar inte till öka produktionen, hålla den påatt utan att

nivå. Underhållsinvesteringar skapar viss tröghetsamma en
ekonomierna.i berorDet företag, gång haratt som en

etablerat sig ofta har dragit sig kost-ort,en stora
nader de inte avvecklar verksamhetenatt även om pro-
duktionsbetingelserna skulle ha försämrats.
RationaliseringsinvesteringarI för effektiviseragörs att pro-
duktionen. Rationaliseringsinvesteringar kan svaretvara
förskjutningar i relativpriser olika insatsvaror. kanDe
också följden lönekostnaderna har stigitvara att tav ex
jämfört med kostnaden för robotar, datorer och andra maski-
ner.
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markna-den inreochEU-medlemskapetförhållande tillSveriges
förväntansbildningen.faktorviktig iframhållasbrukarden som en

innebärEU-medlemskapbedömerföretagenden månI enatt
totalade investe-kanutvecklingekonomiskvaraktigt gynnsammare

naturligt-gäller kommerden månöka. Iringarna väntas motsatsen
tillförmodligenmärksEffekternaminska.investeringarnavis enatt

Efterhand kommerexpansionsinvesteringarna.alltframför ibörjan
frätaocksåexpansionsinvesteringarstagnerandeemellertid att

Genomslagetrationaliseringsinvesteringar.ochunderhålls-förbasen
investeringsklimatförändratinvesteringarnasamladede ettav

fördröjning.betydandemedsåledeskommer

EU-medlemskapetEES,6.4

och investeringarna

marknadendenverka inreskade företagförVillkoren som
viktiga principer.tvåbestäms av

ömsesidigtEU-ländernaömsesidighetinnebårPrincipen attom
företagtillståndsgivning. Ettochreglervarandrasaccepterar

EU-landitjänstellersäljatillståndfått ettatt enen varasom
andravillkor i EU-detockså kunnaska göra samma

länder.
myndigheterna iinnebärlikabehandling ettPrincipen attom

EU-länderandrafrånbehandla företagskaEU-land samma
det iinnebärprincipertvåDessasina stortattsätt egna.som

marknaden.den inreetableringsrättfrirådersett

demedräknakansvenska investerareinnebärEES-avtalet attatt
företag i EU-villkorfår delutgångslägetSverige ii somsammaav

länderna.
gällersynvinkeleffekter investerarnasviktigasteEES-avtalets ur

exportmarkna-viktigastenäringslivetssvenskatill dettillträdetjust
snabbaretidvisköpkraftochefterfrågan växakanVisserligender.
marknadenden inrevästeuropeiska. Mendemarknaderandra än

avsättningföretagenssvenskadedelför attstor avensvarar
stordriftsför-deförförutsättningnödvändigoftadit ärexporten en
marknader.andrakonkurrenskraftigbliförkrävsdelar attsom
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EU-medlemskapets viktigaste effekt på investeringarna upp-
kommer det stabiliteten de förhållandeniattgenom garanterar som
uppnås med EES-avtalet. Medlemskapet dessutom inflytande överger

fortsattaEU:s utveckling. valetI mellan olika länder kansom
erbjuda ungefär villkor i väsentliga avseenden blir stabilitetensamma

avgörande faktor.en

Betydelsen stabilitetav

Mycket tyder också företagen från investeringssynpunktatt
värderar medlemskapet annorlunda EES-avtalet. gällerän Det såväl
svenska utländska investerare.som

Ett exempel deni enkätundersökning bland japanska ochgavs
amerikanska investerare genomfördes Ernst 8CYoung Europesom av
1992.

Endast tredjedel de tillfrågade EES-avtalet hadeen av attuppgav
någon effekt deras investeringsplaner i Europa. Attityden var
densamma i amerikanska och japanska företag. Vad räknadessom var
medlemskapet. Antingen land med i EllerEU. stod detettvar
utanför. gjordeDå det inte skillnad landet omfattadesstor om av

Eftasig eller EES-avtal.vare
Enligt denna studie skulle alltså inte EES-avtalet dessaav

utomeuropeiska investerare uppfattas något fullvärdigt alternativsom
till medlemskap.

fråganPå det spelade någon roll för investerarnas planerom om
land sökt medlemskap i eller skildeEU sigett mellan desvaren

utomeuropeiska investerarna åt. de52 japanska in-procent av
då intresset ökade för landet ifråga.vesterarna Blandattuppgav

amerikanerna andelen 22var procent.
Svaren intressanta fleraår aspekter.ur
Dels destår utomeuropeiska investeringarna för viktig delen av

de totala investeringsflödena i Dels skiljerEuropa. de utomeuropeis-
ka investeringarna frånsig lokala europeiska investeringar attgenom
de ofta har högre teknik- eller kunskapsinnehåll. Det i sinett turger
genomslag skillnaderi det gäller tillväxten.när Enligt amerikansken
studie skulle amerikansk investering i ungefärEU 25en ge procent
högre tillväxteffekt vad motsvarandeän lokal investering gören
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med-krävaskandetalltsåindikerar ettEnkätresultaten att
intressera-skautomeuropeiska investerareförlemskap i EU varaatt

EES-länder.andraochSverigeide satsaattav full insynharinteföretagenskulle kunnaförklaringEn attvara
då kunnaskulleÖkad informationEES-avtal.iingårvadi ettsom

investeringsområde.EEStveksamhetenövervinna gentemot som
emellertidtyderstudieliknande attResultaten annanenav

information.bristandeligger iproblemet inte
verksamma iföretagutlandsägdatillenkätundersökningI en konse-ekonomiskadebedömerdehurföretagenfickSverige ange

BådeEU-medlemskapfrespektiveEES-avtalet storakvenserna ettav
tillfrågades.företagsmåoch

förbetydelseharEES-avtaletansågföretagSamtliga storatt
detdärtilltyckteföretagen attkonkurrensvillkoren. De varstörsta

till med-EG-medlemskapochEES-avtaletmellanskillnadklar etten framtidaochlönsamhetsådantgälldedetfördellemskapets när som
utveckling.ekonomisk

påverka/ delta imöjlighetermedlemskap ansågs större attEtt ge
verksamheter.företagetsgällerbeslutsprocesser som

EU-medlemskapetsbetonatenderarsvenska företagOckså att
EES-avtalet.framförbetydelse

indirekta.ochdirektabådetill detta,skälflerafinnsDet
stabilitet.uttrycketfångas ifaktornviktigasteförmodligenDen
etablera sigbeslutEttlångsiktiga attInvesteringar är engagemang.
iolikatillverkabörja annatmarknad eller ettvarorattannanen

processindustrierFörtilldagfrånändrasland, inte arman.enen
Anlägg-investeringar.initialamycketdethandlar tungat omex

decennier.kanske iåratal,ide ligger,därsedanliggerningarna
väldigakanske intedet sigoch näringar rörföretagandra omFör

kunskap,iinvesteringarmaskiner,ochmiljarderisatsningar utan om
ellerfilialöppna ettförmåga. Förmänskligocharbetskraft att en

blirförhållandenaviktigtdetland är atti vetakontor attannatett
ochKonsultfirmorförändras.plötsligtintereglernavaraktiga, att

deföretagtillverkandefrån attskiljer sig genomtjänsteföretag t ex
tilltjänsterderaseftersomplats,finnasmåstesjälvaofta -
detdem ärFörlåter sigalltidintefrånskillnad exporteras.varor - blirrörligheternafyramed desambandvillkoren iviktigt attatt veta

fortsättningen.igiltiga även

1993.Lindgren4
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Även här kan osäkerheten negativa effekter. dettaI samman-
hang existerar det betydande skillnad mellan deltagandet denien
inre marknaden basis EES-avtalet och deltagande deni inreav ett
marknaden formi EU-medlemskap.ettav

EES-avtalet kan medsägas års varselupp ett
Det mycket kortär tidshorisont, inte minst för de in-en

skriver sina investeringarvesterare många års siktsom av
och för vilka bedömningarna vid lönsamhetsberäkningarna
gäller många framåt.år
EES-avtalet kan urbol/eas, erodera

berorDet alla deltagande Eftaländer sinsemellan måsteatt
föröverens regler och beslut ska inlemmasvara att inya

EES-avtalet. faller,Annars det heter, relevanta delarsom
bort. räckerDet länder tillsigsätteratt ett motvärnav sex

bestämmelse EU-länderna harmot förantagiten ny som att
den inte ska med i avtalet.tas
EES-avtalet kan komma begränsastill omfatta baraatt att en
liten länder demutöver ingår i EUgrupp som

flestaDe Eftaländerna har liksom Sverige sökt med-av
lemskap i EU-låndernasEU. intresse utveckla medEESattav
bara fåtal deltagare Sverige och Islandett t ärex- -förmodligen begränsat. avtaletOm inte successivt tillanpassas
den inre marknadens utveckling kommer företag ärsom
baserade i Sverige missgynnas.att

denUtöver eventuella hållfastheten och varaktigheten hos EES-
avtalet finns ytterligare faktor kan påverka företagens be-en som
dömningar vad gäller investeringarna. Det gäller inflytandet och
behovet ha någon talar för sig:att som

EES-avtalet inflytandeinte beslut galleröver standarderger 50m
och utformas EU-landernanormer som av
Även såväl EES-avtalet ska konkurrensneutralitet kanom ge
det i praktiken viktigt finnas plats vid utarbetan-vara att
det standarder och de områden därav EUnormer
fastställer sådana.

företagEtt verkar i region kan ofta räkna medsom en att
politiker i området dessvärnar intressen, eftersom företagetom
tillhandahåller arbetstillfällen och består med skatteintäkter.
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företagen ärkommermedlem i EU,inteSverige är somOm
derasjustsäkralikakunnainteSverigeiverksamma attatt vara

Bryssel.idiskussionernavidtillvaratasintressen
denutanför inrehamnaskulleföretagenSannolikheten att

direktkanske inteeroderaskulleavtalet ärellermarknaden, att
kostnaderdesikt.kort Menfall inteöverhängande, i somvart

detföretagenblikandärmedförknippadeskulle tarattstoravara
expansionsinveste-långsiktigamedavvaktarochosäkraföre detsäkra

ringar.

investeringarnaochEU-medlemskapet

ickerespektivemedlemskapbeslutettroligtdärförDet är att om
investeringarna.genomslagkortsiktigtmedlemskap kan stortett

faktorerderadpåverkarmedlemskap i EUBeslutet avenom
deoch närbedömningarför investerarnasbetydelsehar om varsom

ska satsa.
kapital.ocharbetebådepåverkasproduktionsfaktorernaAv

kanEES-avtalet,medredanavseendenflerakommer iEffekten men
bestående.uppfattasförmedlemskapfordra att somett

investe-finansieringenbetyderkapitalförRörligheten avatt
avkastningderaskravetsamtidigtunderlättas,ringarna som

skärps.
och någonkonkurrenstillledaarbetskraft kanförRörligheten

arbetskraften.kvalificeradedengällerdetfördyrning när mest
vidutomlands,personalrekryteradet lättareblirSamtidigt t exatt

arbetsmarknaden.inhemskadenöverhettning
ochEES-avtaletinnebäroffentliga ingreppolikagällerdetNär

konkurrensneutrali-försäkranhandiförstaEU-medlemskapet omen
lovfår inteEES-sfärenländerAndra inomavseenden. attviktigaitet

konkurrensen. EUsnedvriderföretagsina sättett somgynna
hand FoU-förstaisamordnadedessutomgenomför program,

berörs.branscherdeföretag iförintresseområdet, är somavsom
indirektadeemellertidinvesteringsbeslut ävenärmångaFör

mångapåverkarEU-omröstningenUtfalletväsentliga.effekterna av
påverkasDärmedekonomi.svenskaktörersekonomiska syn

olikautvecklingen. Förekonomiskadenförförutsättningarnaockså
EU-medlemskapeffekternakaninvesteringar ettavtyper av

följandesammanfattas sätt.
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ExpansionsinvesteringarnaI berörs högi grad. gällerDet
särskilt för de företag någon delavsätter sinsom av pro-
duktion Många inteär direktin-export. stora attnog se
vesteringar alternativ vid beslut nej tillsäga EU-som ett att
medlemskap. beslutDeras kan ändå komma påverkasatt
eftersom de måste bedömninggöra hur besluteten av
påverkar deras möjligheter Ävenfrån Sverige.att exportera
andra, hemmamarknads-inriktade expansionsinvestering-mer

kan påverkas investerarnas tillförsikt hur denar av tom ex
svenska ekonomin och köpkraften ska utvecklas framöver.
UnderhållsinvesteringarnaI för del trögheten isvarar en av
investeringsutvecklingen. företagNär väl gjort in-ett en

kommervestering den ofta kräva mindre investering-att nya,
för kunna utnyttjas fullt under sin återståendeattar ut

livstid. Underhållsinvesteringar skulle kunna dämpa genom-
slaget de negativa effekter kan följa nej till EU.av som ett
Effekterna medlemskapetI blir dock påtagliga förav mest
direktinvesteringarna, dvs för investeringsflödena över

Till demgränserna. ska återkomma nedan.

Om Sverige beslutar försig medlemskap kommer investe-ett
ringsklimatet i Sverige bli likvärdigt med andra EU-länder.att

svenskaDe6.5 storföretagens
betydelse för svensk ekonomi

Sverige jämfört medär andra utvecklade industriländer ett extremt
storföretagsberoende land. Beslut fattas de kon-15-20 störstasom
cernkontoren får betydande effekter vad sker helai detsom
svenska näringslivet och den svenska ekonomin.
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1091länderde 500 största i olikastorföretag blandTabell 0.3 Antal
Sverige 100

FöretagIBNP-enhetAntal företagLand

27157USA
48119Japan
4845Storbritannien

33 25Tyskland
3032Frankrike

70075Sverige
13 67Sydkorea
10 64Schweiz
9 35Nederländerna

77Italien
726Finland
403Norge

00Danmark

1992. Utdrag bilagatidskriften Fortune 27 juliOECDochKälla: ur

Storbritannien,efterplatsligger sjätte USA, Japan,Sverige
företag.multinationellagäller antaletFrankrike detTyskland och när

BNP-utvecklingenochdem vad gäller tillväxtenBeroendet ärav
OECD-land.sannolikt i någotdock i Sverige änstörre annat
utlandsverksamhet.lång traditionSvenska företag har aven

mycketdemsekelskiftet. Fleraredan kringetableradesMånga varav
inledde sinländer.andramed verksamhet AGAtidigt ii gång t ex

ochefterföljderedan 1910,utlandsproduktion år SKF1900.
utomlandsbörjade arbetaEricsson 1911.

varitiutlandsproduktion har årenförMotiven settstortgenom
undvikaförutomlandsetablerat sigSvenska företag hardesamma. att

och kommahandelshindertransportkostnader, slippa närmare
kunden.
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Tabell 6.4 Fördelning anställda i svenska multinationella företagav
med produktion i utlandet 1978-1990 procent antal bolagsamt

1978 1986 1990

Anställda i Sverige 58 51 39
Anställda i utlandet 42 49 61

Producerandebolag 31 35 41
Försäljandebolag 7 10 9
Övrigabolag 4 4 10

Källa: Industriens Utredningsinstitut lUll.

Under 1980-talet ökade investeringarna vid anläggningarmer
utomlands i FleraSverige. företag har dagän i mycketstora som

såväl försäljning80-90 antalet anställda utlandet.iprocent av som
kan därmedDet tveksamt vad svenskai mån multinationellavara

företag längre ska betraktas svenska företag.just ökandeDen in-som
ternationaliseringen och de svenska företagens snabba tillväxt
utomlands har väckt farhågor framtiden.om

Storföretagen för mycket del investeringarna istorsvarar en av
forskning och utveckling. Kostnader för ökade fårsatsningar bäras

Änföretagen utvidgar till många marknader. länge harsåattgenom
dock företagen högi grad behållit FoU-avdelningarsina och
koncernfunktioner i Sverige.

Svenska storföretag investerar för mångmiljardbelopp varje år.
Valet handlar barainte huruvida skainvestering komma tillom en
stånd eller handlarDet också vilket land deni i såom var - -
fall ska förläggas.

Andelen sysselsatta i utlandsägda dotterbolag ökade med 8 pro-
centenheter i underSverige 1980-talet. utgjorde de1989 14 procent

de totalt sysselsatta deni svenska industrin. del dennaEnav av
procentuella beroruppgång antalet industrisysselsatta minskadeatt

underi Sverige 1980-talet.
Sysselsättningen de utlandsägdai dotterbolagen ökadei Sverige

sammanlagt med kan jämföras med utvecklingen9 Det iprocent.
den svenskägda delen industrin minskning antaletav en av-
anställda med under period.1,6 procent samma
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kronor1992 miljonerTabell 6.5 Femton investerarestora

Omsättning Total utlands-Investerings-Företagets namn
försäljningtotal totalvolym

154 883560 172 0635ABB
500 41 0273 847 47Ericsson

80 436 72 3483 623Electrolux
002 71 9922 915 83Volvo

"886 5 6592 610 58KF
20 7022 488 40 090Procordia
37 993433 46 895Stora 2

992 18 600938 26Saab-Scania 1
"272 13 503933 161Astra

25 78632 3641 777SCA
10 078756 12 0741AGA
16 5834811 334Nobel Industrier
6 460373259Catena 1

25 18626 797121SKFA 1
12 64923 591077Trelleborg 1

från Varav anställdaExport Antal an-
i utlandetSverige ställda

186 000992 213 407ABB
637 37 019538 647Ericsson

105 0006 889 121 200Electrolux
20 98560 11530 344Volvo

"" 536536 3812 391KF
16 151597 40 0706Procordia
20 56138 88114 087Stora

759 9 200975 28Saab-Scania
616288 66 093Astra

20 73629 796SCA 8 011
V 12 13114 166AGA 550

12 01020 194Industrier 4 106Nobel
248 660826 5 1Catena

801672 39SKF 840 464
025801 8Trelleborg 4 520 21

juridiskt svenskt;ABB här med i uppställningen moderbolagetintetas trots att
"Dessa hardotterbolag inom KFkoncernensiffror gäller Nordico det somsom

" Vfrån dotterbolagGällerFrigoscandiautlandsverksamhet; Uppgift Astra; ettsom
AGA." fråntill Uppgift Catena.Källa: Storföretagen 1993.



och /eapitalbildningInvesteringar156

Tabell 6.6 Utvecklingen antalet i nationellt ägda ochsysselsattaav
1980l89utlandsägda företag i förändring i procentindustrin

Land Utlandsägda Nationella

USA 7,6 -l,1
Japan -2,7 1,2
Tyskland -2,3 0,1
Frankrike -D,2 -4,U

Storbritannien 2,7 -D,6
Sverige 7,69,0 -
Norge 0,4 -3,0
Finland 2,2 -2,2

Irland 1,2 -3,9
3,3 -2,8Portugal

Turkiet 11,2 2,5

Källa: OECD,The impact foreign investment domestic economies.on

länderna industrinmajoriteten har den utlandsägda delenI av av
ökat antalet sysselsatta. Samtidigt har deantalet sysselsatta natio-i

företagennellt ägda fallit. skillnadenhar däremot iIngenstans
bolagsysselsättningsutveckling mellan utlandsägda och nationella

varit så i Sverige.stor som
produktioneventuella förluster vissuppstårDe attsom genom

flyttar deutomlands har hittills välvisat sig uppvägasän avmer
fördelar vid utlandsin-landet företagenåtnjuter attsom genom en

skaffar marknadsandelar.Vestering sig större
tecken tyder dock de gamla sambanden kanskeVissa inteatt

längre håller. tycks ha börjat produktion i SverigeFöretagen ersätta
med produktion utlandet kommer till uttryck gamlaii Det att

dotterbolag har luckratsbindningar mellan moderbolag och upp.
dotterbolagen saknar till moderbolagen.Flera de kopplingnyaav

tillföretagens investeringsbeslut begränsar sig inteDe attstora
omfatta hemmamarknaden.bara och den nationellaSverige

landsvenskt storföretag kan välja låta dotterbolaget iEtt ettatt
expandera verksamhet för bygga produktionenstället isin i att ut

förläggautländskt storföretag kan välja sinSverige. i sinEtt atttur

5 Se bilaga 7 till utredningen.
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svenska företagtill fåtalSverige. Dominanseninvestering ett stora,av
därmed minskaskulle något.

de utlandsägda dotterbolagen ochMajoriteten är export-av mer
de inhemska företagen. Förklaringenimportbenägna ärän att

vad deutländska dotterbolag integrerade världshandelni änär mer
företageninhemska är.

Inomföretagshandeln de multinationella företagen föri står 25ca
den totala världen. till devaruhandeln i Omprocent av man ser

multinationella företagens utländska dotterbolag,svenska handel med
det hälften total försäljningsig internexportenvisar utgöratt av

utomlands. från utländska dotterbolag tillbaks till SverigeImporten
dock marginell.är

gränsöverskridande kraftigthar mycketinvesteringarna vuxitDe
kommer nedan särskildunder år. Vi ägna typattsenare oss aven

nämligen direktinvesteringar.investeringar,

Direktinvesteringar:6.6

begrepp och definitioner

direktinvestering enligt Riksbankens definitionMed "investe-avses
företagfrån företag utlandet från utlandetSverige och i iring i i

syftar företagets för-till effektivt inflytandeSverige ettsom
eller ekonomisk för-valtning har till syfte skapa varaktigattsom en

bindelse med företaget. andel kapitaletinvesteringens uppgårOm av
efter alltidtill skaminst investeringen investeringen1O procent anses

direktinvestering".utgöra en
direktinvestering byggerinnebär alltså antingenEn att uppman

land, köper hela eller delaranläggning elleri ett annat att aven man
produktion.befintlig anläggning för faktiskt den förutnyttjaatten

Direktinvesteringar skiljer därmed frän portföljinvesteringar,sig som
kapitalhar avkastning form eller utdelningi ränta satsat somav

främsta motiv.
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Direktinvesteringarna för begränsad växande ochsvarar en men
viktig andel de totala investeringarna Direktinvesteringar spelarav

roll både för konkurrensen och tillväxten ekonomin.istor
Möjligheten öka produktionen utomlands tillkommer framföratt

allt de företagen. val företagen träffar blirDet omedelbartstora
relevant för del de samlade deninvesteringarna. svenskaGiveten av
ekonomins storföretagsberoende har dessa flöden dock nyckelroll.en
Faktorer påverkar dem har också betydelse för det över-storsom
gripande investeringsklimatet.

svenskt företag kan investera ochEtt i utomlands.Sverige
ställs inför frågor:tvåInvesteraren

Ska eller ska inte investeringgöraman man en
Ska den falli så i eller utomlandsSverigegöras

investeringen utomlandsOm den upphov tillgörs ger en
utgående direktinvestering. utländsk bestämmerOm investerareen

försig i Sverige, antingen nyproduktion eller förvärvatt satsa genom
befintligt företag, det upphov till ingående direktin-ettav ger en

vestering.
Däremot statistiken deinte svenskägdainvesteringarmäter som

företag i medSverige utlandssatsningar tänkbart alternativ.gör som
heller deDen inte investeringar utländsktmäter görs ettsom av

dotterbolag dessa finansieras moderbola-sätt änannatom genom
och återinvesterade vinstmedel. dotterbolaget självtOmget upptar

lån utlandet föri sin investering räknas den intet ex som en
direktinvestering. flöden berörs därför väsentligtDe är större änsom
vad statistiken direktinvesteringar uppvisar.över

Direktinvesteringar kan bedömas olika aspekter.ur

utgående direktinvesteringarna föremålDe har förvaritI
mycken debatt. Kraftiga utflöden ibland tolkatshar ettsom
svaghetstecken för den nationella ekonomin. Den över-
vägande majoriteten studierna tyder emellertid attav
utgående direktinvesteringar får effekt för det landpositiven
från vilket utflödena beror investering-Detströmmar. att

framför allt kompletterar den produktion utförs iarna som

6 Investeringsvolymen blåstskan dock under ha allianserdesenare upp genom
ingått,vissa storföretag hårdnandehar för möta den konkurrensensom atta

från den inre marknaden. Viss försiktighet bör därför iakttas när diskuterarman
de totala flödena.
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hemlandet. Direktinvesteringarna ökabidrar då till att
marknadsandelar främmande marknader och där-att

underlagigenom för produktionsvolymer förstörrege
hemmaföretaget. väl med svenskaDetta stämmer överens
erfarenheter fram till de investeringsutflödena 1988-stora

bedömareMånga dessa investeringar1991. attanser senare
framför allt hade andra syften, nämligen undvikaatt att
hamna utanför den marknaden.inre

ingående direktinvesteringarnasDe betydelse förI mottagar-
landet mycket viktiga. beror direktinvesteringar-Detär att

bidrar med kapital och kunnande högre utsträckningi änna
vad lokala investeringar gör.

företag funderar främmandeEtt sig inattsom ge en
marknad överbryggamåste handikapp form affärsse-vissa språk,i av
der, bristande marknadskännedom, annorlunda regelverk, avstånd

ändå krävssig det oftaFör företaget besitteretc. att ut attge en
specifik tillgång. kan gälla bättre teknologi, effektivareDen pro-
duktionsmetoder eller överlägsen management.

Direktinvesteringar får därmed effekter landdet blirtvå som
föremål för investeringen:

Konkurrensen ökar marknaden eftersom direktinvestering-
innebär konkurrenskraftigt utländskt företagatt etten

etablerar skärper konkurrensen höjersig. och effektivi-Det
vilket i sin i sin effekt investeringarnasteten, tur ger

avkastning och tillväxten.7 Konkurrensen kan också
betyda beroendet tillverkareinhemska bryts.att av

och kunnandet eftersomhöjs, direktinvestering-Kompetensen
ofta har grundsin innehavet eller kontrolleniarna av en

specifik tillgång. Direktinvesteringar teknikerinnebär att
sprids vidare till andra länder, och andra företag kanatt

draimitiera och dessa tillgångar förmågor.ellernytta av

Direktinvesteringar kan liksom inhemska olikahainvesteringar
syften och kännetecken. ska här följandeVi använda in-oss av
delning:

7 Dessa samband har belysts Richard Baldwin 1986 och 1992.a av
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horisontella investeringar,I
vertikala ochinvesteringarI
strategiska investeringar.I

horisontella investeringar iMed investeringar en pro-menas
finns.liknar den redan Investeringenduktionsanläggning som som

finns, och berorverksamhet redantillknyter alltså typ soman en av
skofabri-till marknaden.vill tillgångbland Enannat att man

mellanland kan väljaockså har köparekant land ii A attsom
landanläggningskor eller i B.öppnaattexportera en ny

underlättabakom horisontella justinvesteringarMotiven är att
för kunnaden marknad därförsäljningen investerar, atttman ex

kunden kräver.erbjuda speciallösningar som
fördelaktigare finnasdet kan bliHandelshinder innebär attatt

Äveneffekt. växelkurs-tullar harplats Högaän att exportera. samma
valutanhorisontellaförändringar investeringar.kan påverka Om är

blir direktinvesteringarvärdlandetrelativt starkare hemlandet ii än
underkronanlönsammare Deprecieringen 1992-1993än export. av

utländskaförbilligarehar inneburit det falli varje just äratt nu
det blivitharföretag etablera härsig Dessutomän att exportera.att

produkter från Sverige, någotintressant görexporteraatt sommer
närliggande marknader.bas förkan nåSverige tjäna attatt som

produktionsförutsättningarna.Verti/eala Deinvesteringar styrs av
framåtsyftandeochdelas bakåtsyftandekan integration iiupp

skaffavill företagetVid bakåtsyftande sigintegrationintegration.
undanröjaförkontroll viss insatsvara,över attnaturresurst enen ex

användsframåtsyftandeosäkerhet tillgången. Vid integrationom
vidareförädlingför idäremot företagets produktion insatsvarasom

syftar tillVertikaldet företag har skaffat integrationsig. attmansom
bäst, ochdär förutsättningarna såförlägga produktionen är attsom

fördelar. formdra komparativabolaget kan Dennanytta t avav ex
handelshindren låga ochberoendeinvesteringar ärär exportenattav

från horisontellafriktionsfritt. skiljer de investe-löper På vis sigså
tenderar öka handeln försvåras.ringar, närattsom

kankan horisontella investeringarSammantaget säga attman
handel.förutsätterhandel, medan vertikala Deinvesteringarersätta
upphov tillvertikala kommer därmed kunnainvesteringarna att ge

tillväxteffekter.specialisering och dynamiskastörre mer
hänsyn.Strategiska strategiska Deinvesteringar närgörsstyrs av

försöker stärkaföretagen eller sin position inomsättannatett
ellerkonkurrentbranschen. kan handla köpaDet t attex om upp en

berorsöka tillgång till teknologi. investeringarDenna typny av
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Svenskakonkurrenssituationen branschen.först och främst inom
1980-taletsstorföretags allianser med västeuropeiska koncerner under

haft strategiskahar förmodligen främst motiv.senare

förr ochDirektinvesteringarna6.7 nu

världen uppgicktotala utflödet direktinvesteringar åri 1990Det av
helamellan ochtill miljarder US-dollar. Tillväxten 1986 1990225 var

bådesnabbare förbetydligtUppgången26 änprocent. vaurex-var
investeringsländerBNPoch tillväxten nominelli Storaporten

och Tillsammansunder 1980-talet Storbritannien USA.Japan,var
hälften utgående direktinvestering-svarade de för de totalaänmer av

periodenunder 1981-1990.arna
totaladesvarade företagsförvärven förI Europa 60 procentca av

Företagsuppköpdirektinvesteringarna under det decenniet.gångna
direktinvesteringarna.har med tiden blivit allt viktigare inslag iett

Undergäller svenska direktinvesteringar.inte minstDet 1980-
frånföretag mycket aktivatalet svenska i Europa. Bortsett 1960-var

genomgåendehar utlandettalet, och iinvesteringarna1991 1992
från utlandet.överstigit investeringarna

obalanskraftig inves-Under slutet 1980-talet uppstod iav en
orsaker,teringsflödena till från hade fleraoch Sverige. Den a:

utanför dende skulle hamnabland svenska företagOroI att
marknaden.inre

svenska kreditmarknaden.Avregleringen denI av
företagen.hög likviditet de svenskaiExtremtI

Överhettningen den kostnads-ochden svenska ekonominI av
följde.stegring som

delalltandra hälften 1980-talet riktadeUnder sig större avenav
främstDessförinnan hadedirektinvesteringarnade svenska EG.mot

Nordamerika väckt svenska investerares intresse.

8 Enligt FN:s 1992.World Investment Report
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Under perioden gick de svenska1981-1985 30 procentca av
utgående direktinvesteringarna till Nordamerika drygt 40 procent
gick till EU-länderna.9 Efter blev denEG1986 största mottagaren

svenska direktinvesteringar. Under perioden ökade EU-1986-1990av
ländernas andel till medan andel halverades.USA:s70 Enprocent,ca
orsak diskussionen och besluten den marknaden.inrevar om

Under början 1990-talet vändes utflödena i visst nettoin-ettav
flöde. del förklaringen ska sökas lågkonjunkturen deti ochEn iav
faktum företagen konsoliderade sig. ochExpansionen investe-att nu

fickringarna till bättre tider. EG-ansökan,SverigesMenvänta även
skattereformen och ökad produktivitet bidrog till företagen iatten
högre utsträckning valde förlägga verksamheter till Sverige.att
Inflödena hade dessutom grund fåtal mycket före-sin i storaett
tagsaffärer, Paks köp AlfaTetra Laval.tsom ex av

kommande högkonjunktur kan dockI sigvänta atten attman
de utgående fart,investeringarna eftersom den svenskaåter hem-tar
mamarknaden för liten för storföretagen. Centralt dettaiär samman-
hang blir då vadi kan attrahera inflödenmån Sverige från andra
investerare.

Utgående6.4Diagram ingåendeoch direktinvesteringar i Sverige exklusive
vinstmedel 1965-1992 års1992 priser. miljoner kronor

miljoner kronor
70000

50000
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40000

30000

20000-
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0 . V 19$0 1955 1980 + . isás 1á901965

Källa: Riksbanken.

9 Isaksson, M 1993, De svenska direktinvesteringsflödena i internationelltett
perspektiv. Bilaga 14 till Ekonomikommissionen SOU 1993:16.
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direktinvesteringar Sverigeföretags iUtländska

dedomineradeoch USAUnder mellantjugo år, 1980,1960 ut-
drygtAndelen lågländska direktinvesteringarna i Sverige.
ställetbörjade1970-talet iUnderde totala flödena.50 procent av

Sverige.för investeringar ivästeuropeiska företag intressera sig
Efta-från andraframför allt1980-talet kom investerareUnder

ABB dominera in-och Schweiz genomFinlandländer attsom
direkt-utländska företagensdeflödena i Sverige. Bara 2 procent av

utanförfrån länderkomunder periodeninvesteringar 1980-1992
Västeuropa.

det dåSpelarändrathar alltsåDirektinvesteringarna ursprung.
kommervarifrånroll investeringarnanågon

Även volymenbarainnehålletdet intedet kanJa, göra. --
itillväxtförutsättningarnanäringslivet ochpåverkar nämligen mot-

tagarlandet.
från demarkantskiljer sigVästeuropeiska direktinvesteringar

utsträckninghögharamerikanska iinvesteringarnaamerikanska. De
"yrkes-arbetarin-svensk kompetens isyfte tillgång tilligjorts att

relativtiproduktion. Nordamerikanska företag i Sverige ärtensiv
dessainnebär i sinvertikalt integrerade.utsträckning Det attturstor

högrehaJapan bedömsfrånliksom investeringarinvesteringar ett
föreffekterbetydandevilketkunskapsinnehåll,ochteknologi- ger

strukturomvandlingen.ochtillväxttaktenbåde
framför alltdäremothardirektinvesteringarVästeuropeiska

och Tetra-bildandetvidföretagsallianser ABBbestått avsomav -
svenskalokaladenför komma införetagsförvärvLaval attsamt-

horisontella in-strategiska ochupphov tillmarknaden. har givitDet
förkostnadersökt undslippaföretageneftersomvesteringar export

Sådana investeringargränskontroller.ellerformi transportert exav
harde intearbetstillfällena.förviktiga Menkan sammavara

beträffar.vad tillväxtensvensk ekonomieffekter förgynnsamma
ochunder 1980-investeringsmönstren 1970-bakgrundMot av
förmedlarNordamerika ochjapanflöden frånnegligerbaramedtalen

lokaliseringmindre attraktivtblivitharbildendet Sverige somattav
verksamhet.integreradvertikaltkompetenskrävandeav

1977.10 Samuelsson
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Diagram 6.5 Utländska direktinvesteringar i Sverige 1960-1969. 1970-1979
1980-1992 regionsamt procentper

Övriga länder Vá Västeuropa fA Nordamerika

Källa: Riksbanken.

Vad har då drivkrafternavarit bakom de utländska företagens
beslut investera i Sverigeatt

den enkätundersökning,I diskuterade tidigare ochsom som
ställdes till utlandsägda företag med verksamhet betonadesi Sverige,
särskilt tillträdet till den svenska marknaden.

Tillgången till den svenska marknaden ansågs emellertid betydligt
viktigare för EU-företag för företag med bas utanförän ickeEU. För
EU-företag med verksamhet i Sverige det stället tillgångeni tillvar
kompetent arbetskraft och kompetenta leverantörer lockadesom
mest.

Stabil politisk miljö också viktig förutsättning.angavs som en
Avgörande för den framtida utvecklingen investeringsflödenaav

blir därmed vilket förhållande Sverige väljer ha till och denEUatt
inre marknaden. Direktinvesteringar innebär, harvi kunnatsom
konstatera, långsiktiga åtaganden och långsiktiga risker. Därför
tenderar investerare föredra stabila länder framför instabila.att

Skillnaderna kommer förmodligen bli tydligast det gällernäratt
möjligheterna locka amerikanska och japanska investeringar tillatt
Sverige. det kommerMen också märkas olikheter det gällernäratt

11 Lindgren 1993.
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andrafråninnehållet de investeringsflöden kommer västeuro-i som
peiska länder.

volymdirektinvesteringarnashurska liteVi närmarenu se
anslutningsalternativolikapåverkas idekommakanoch innehåll att

inför.Sverige stårsom

Direktinvesteringarna6.8
EU-alternativenolikavid de

utgående,ingåendeuppdelningden iåtervända tillskaVi nu -
disku-strategiska investeringar vivertikalahorisontella som--

avsnittterade inledningsvis i 6.5
. iden analys gjortsanvändakommerNedan att somoss av

be-kvalitativadelar deEG-konsekvensutredningen. Vitillbilaga 7
kvantifie-gäller de olikadetbilagan.igjorts Närdömningarna som

alltidosäkerhetdenunderstrykadockvill viringarna stora som
utveckling.bedömningen investeringarnasligger i av

undergjordabedömningarnaunderstrykaviktigt ärDet är attatt
allapolitik iekonomiskaförstatsmakternaförutsättning att samma

politikekonomiskadenspelarpraktikenalternativen. I somtre
investeringsutvecklingdenavgörande roll förförsfaktiskt somen

realiseras.verkligen
faktorerföljandeblirdirektinvesteringarnautvecklingenFör av

betydelse:särskildav

blir,marknadernatillgängligahurI
markna-dessaförvillkorenochförhållandenastabilahurI

der är,
harderas intressenterellerföretageninflytandevilketI

beslut,relevanta
konkurrensen,I

land,tredjeutformashandelspolitikenhur gentemotI
omvärlden.relativtkostnadsutvecklingen SverigeiI

kandirektinvesteringsflödenade totalahurstuderaska förstVi
flöden kandessainnehållet ihurDärefter skapåverkas. vitänkas se

alternativen.olikaförändras deikomma att
ingåendenettoskillnaderna iutredningen uppgårtillbilagaI 7

plusmycketinvesteringsflöden till 1utgåendeoch procenten-som
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het andel vidBNP medlemskap. Sverige utanförstårOmsom av ett
den marknadeninre kommer nettoutflödet bli ungefär 1 procenten-
het vid EES-avtalet.större än

Vid medlemskap skulle,i enligt beräkningarnaEU bilagaiett
de utgående direktinvesteringarna minska något. Vid situationen

EES-avtal skulle utflödet stället jämförti med EES-alternativetutan
öka med hel procentenhet. Orsakennästan naturligtvisären
handelshindren. blirOm Sverige medlem behöver svenska företag

vidta horisontella,inte utgående investeringar i utsträckningsamma
för del den inre marknaden.att av

blir dock skillnadernaStörst det gäller ingående direktin-när
dvsvesteringar, utländska företags beslut i VidSverige.att satsa ett

medlemskap bedöms de ingående direktinvesteringarna öka kraftigt
jämfört med EES-avtalet med årligen.1 BNPuppemot procent av-

dag det inflödeI miljarder kronor.14motsvarar ett om ca

Tabell 6.7 Uppskattade skillnader mellan EES-avtalet EU-och
medlemskapet ingåendemed avseende och direkt-ut-
investeringar andel BNP vid tillväxt i EU samtsom av

Östeuropautveckling igynnsam

Typ investering EU-medlemskapav

Utgåendeinvesteringar -0,2
Ingåendeinvesteringar 0,7- 1,0

Netto 0,9- 1,2

Anm.: l intervallen den första siffran Norge och Finlandrepresenteras av om
medlemmari EU och den andra siffran dessa länder medlemmar.av om
Källa: Anderssonoch Fredriksson1993.

Ett svenskt medlemskapi EU innebär utgåendede totala direktinvesteringarnaatt
något.kommer falla Det gäller eftersom dåföretagenatt de fyra rörligheternavet att

varaktigt kommer bestå,kunna varför någrade inte strategiska elleratt marknads-av
måstemässigaskäl investera i EU-land. ingåendeDe direktinvesteringarnaett väntas

därtill öka med l procentenhet BNP. Blanddessamärksuppemot särskilt de verti-av
kala, specialiseradeinvesteringarna.För attrahera utomeuropeiska framförattmer -
allt japanska och amerikanska investerare till Sverige krävs förmodligen med-ett-
lemskap. Om Sverige medlem medan Finland och Norge inte medlemmart ex
kan Sverige också komma sådanaattrahera horisontella, "marknadsstyrda"att
investeringar syftar till produceraför den nordiska hemmamarknaden.attsom
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beroendeskillnadertabellen uppstår vissaframgårSom omav
framförberorellermedlemmar i DetFinland bliroch EUNorge

investeringsinflödendedvshorisontella investeringarnaallt de -
marknadennärhet tillhar argument.tyngstasomsom

Finlandochmedanblir medlem i NorgeEU,SverigeOm ensamt
räkna medförmodligenEES-avtalet, kan Sverigemedkvarstår att

tillsyftar nåhorisontella investeringar överbas förbli att utsom
marknaden.nordiskahela den

hareffekt. Vissafår inte störreAlla investeringar genom-samma
andra. in-Någratillväxtenochstrukturomvandlingen anslag

förädlingsvärde.högrebidrar tillvesteringar ett
vertikaladedel investeringardiskuterattidigareharVi att en -

olikheter idraefterandra satsningar strävarän nyttaatt avmer-
fördelar.komparativaoch kproduktionsförutsättningar s

för dessa investeringardetblirdirektinvesteringardet gällerNär
fungerarfritt,handeln löperviktigtmycket utanexportenattatt

dettalåga.blirhandelskostnaderna Iochtidsfördröjningarstörre att
de fyrautsträckningvilkenavgörande idet heltsammanhang blir

ochförverkligasoch tjänsterkapital, arbete,rörligheterna varor --
består.

därsituationochEES-avtaletmellanskillnader6.8 UppskattadeTabell en
Andelmarknaden.stårhållet den inreutanförochSverige helt

iutvecklingochEUvid tillväxt iBNP i procent gynnsamav
Östeuropa

AlternativTyp investeringav

utanförSverige helt

0,8Utgåendeinvesteringar
-0,3Ingåendeinvesteringar

-1,1llletto

1993.FredrikssonochKälla: Andersson

EES-marknadenutanför den inrehelt att tSverige skulle hamnaOm exgenom
fart,utgående direktinvesteringarna ettkommer de att taavtalet sägs somupp

marknaden.Deden inreplatstillförsäkra sigkan viljaföretagenresultat att enav
blir berorskillnadenockså sjunka.Huringående kommerdirektinvesteringarna storatt

Totalt kantermentillställer sigvåra nordiska grannländerhur
BNP.1än procentinvesteringskvotenkommanettoeffekten att motsvara avmer
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medlemskap kommer därmed,Ett enligt uppfattning,vår inte
bara investeringsflöden in i med-Sverige.större Ettatt generera
lemskap kommer bereda för kunskaps- ochäven vägatt mer
forskningsintensiv verksamhet. Effekterna därav sprider tillsig små
och medelstora företag, fungerar underleverantörer ochsom som
uppdragstagare.

situation där ellerSverige anledning skulleEn av en annan
komma utanför den marknaden kanstå inre motsvarandei månatt

starkt inverkannegativ näringslivet och ekonomin.
ingående investeringarna blir begänsade, och syftar framförDe

allt till sälja den svenska hemmarnarknaden. utgåendeDeatt stora
investeringarna fortsätter. Eftersom domine-det svenska näringslivet

multinationella företag risk förfinns det betydandestoraras av en
sysselsättningen och välfärden allt del derasi Sverige störreom en av
verksamhet utomlands. finns anledningDet ingenväxer att tro att
detta kan kompenseras ingående vertikala investeringar.storaav

6.9 påverkasTabell Hur olika direktinvesteringartyper ettav av
medlemskap i EU jämfört med EES-avtalett

Utgående Ingående

Vertikala offensiva ökar
Horisontella minskar ökar
Strategiska minskar ökar

Källa: Bilaga 7 till EG-k0nsekvensutredningen.

Jämfört med EES-avtalet kan sig utgåendedevänta investeringarnaattman
minskar ingåendeoch alla investeringar ökar vid EU-svensktatt typer ettav

utgåendemedlemskap.De direktinvesteringar beror företagen osäkraattsom
hur stabilt det svenska deltagandet i den inre marknaden minskar. En del av

utgåendede svenska direktinvesteringarkommer vertikala. Det beroratt attvara
möjligheten till specialisering ökar i svensk ekonomi. En del svenska direktin-
vesteringar kommer då för skapa komplementaritetgöras mellan svensk ochatt att
utländsk produktion. Detta de "offensiva" vertikala investeringarna.
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enkätstudierna framgick det förmodligenAv svårtäratt att
attrahera utomeuropeiska investerare fullvärdigSverige inte ärom
medlem i dömaEU. europeisktAv land antingenatt ettsvaren var
med elleri detså med.EU inte förhoppningarNågra störrevar om

utanförSverige mycket förändringar deEU,ettatt utan stora av
villkorövriga investeraren har ställning till, ska kunnaatt tasom

locka hit amerikanska och japanska investeringar bör därför inteman
hysa.

EU-länderna kan däremot fortsättningeni intresseradeäven vara
investera i dåSverige. handlar det förmodligen främstMenattav om
tillgång till den svenska marknaden eller vid vertikalaatt -

kommainvesteringar verksamheter,râvarunära föröverattom-
vidarebearbetning och vidareförädling vid produktionsanläggningar

andra länder.i

6.10 påverkasTabell Hur direktinvesteringarna jämfört EES-avtaletmed
stårSverige utanför den inre marknadenom

Utgående Ingående

Vertikala smådefensiva
Horisontella ökar minskar
Strategiska ökar minskar

Källa: Bilaga 7 till utredningen.

I situation där Sverige hamnaskulle utanför den inre marknaden kommer deen
ingåendeinvesteringarna små samtidigt utgåendede investeringarnaökar.att som

ingåendevertikalaDe investeringar kommeräger EU-ländernagörasattsom rum av
och framför allt syfta till râvarunäraintegrera verksamhetertill vidareförädling iatt
utlandet. Investeringarnaskulle därmedkunna viss "kolonial" karaktär. Dm Sverige
inte finns med i den inre marknadenkommerframför allt investeringarnai produktion

differentierade industrivaror påverkas.Dessa löper risk diskriminerasatt attav varor
vid offentlig upphandling. utgåendeDe vertikala investeringar svenskat ex som
företag kommer framförgör allt defensiv karaktär, för värjaatt att motvara av
detta hot.
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OlikaKonsekvenser för6.9 typer
företag och sektorerav

det totalasvarade för investe-företagStora 701990 procent avca
medelstora företag medindustrisektorn. ochringsvärdet Småi -

anställda svarade för resterandehögst 30200 procent.-
ganska enkeltvilket diskuteradeStorföretagen kan, ovan,

mindreproduktion utomlands.för vidga sin Debestämma sig att
har möjligheter.och tjänsteföretagenindustri- inte samma

dem.förfår konsekvenserdirektinvesteringar DetMen även
starktföretagens har sigde mindre visatinvesteringarberor att

multinationellakorrelerade med hos deinvesteringarna stora
koncerner expanderar ökar investeringarnaföretagen. ävenNär stora
ekonomin.andra aktörerhos i

utprägladesmåföretagsvenskaBraunerhjelm 1991Enligt är
obefintligexportandel ochhemmarnarknadsföretag med låg nästan

marknadenförhållande till denutlandsproduktion. inreDeras
direkt.därför indirektpåverkas änmer

konjunkturen. regelmedinvesteringar sarnvarierar IFöretagens
Därefter följer ochförst. småvänder storföretagens investeringar

medelstora företags investeringar.
förhållandevis stabilainvesteringsvolymerföretagensDe ärstora

bestämd andeldetiden. betyder dock investerarinteDetöver att en
storföretagen investeringsstrategiersinaijust Sverige. När gör upp

land.och/ eller i någothar de välja i Sverigeinvestera annatatt att
utomlands påverkasdelenstorföretagen väljer investeraOm störreatt

investeringsvolymer negativt.mindre företagen och derasde
mindrepåverkas destorföretagen SverigeVäljer investera iatt

företagende mindreandra ord kommerMedföretagen positivt. att
mindreEftersom destorföretagens beteende.förstärka effekten av

kan effekternaväxande delför investeringarnaföretagen står aven
kraftiga.helhet komma blisamhället i sini att

horisontellabetydandegenomförtföretag har redan tidigtStora
skill-EES-avtalet någondem innebärinvesteringar. inte störreFör
derasEU-medlemskap blirdirekt effektnad. viktigEn attettav

regelverk ökarochpåverka produktstandardermöjligheter att
skogsindustrin.för exempel från6.1ruta ett

1993 i bilaga 7.12 Braunerhjelm refererad
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Ruta Vad betyder inflytandet6.1 för företagen-

praktisktEtt exempelfrån skogsindustrin
företagen blirFör det betydelse kunna påverka de regler finnsstor attav som

och kommer införas inom EG regler Sverige EES-avtaletatt som genom-
under alla omständigheter följamåste inte EES-avtalet ska urholkas.om

skogsindustrinInom finns flera aktuella branschfrågor där möjligheten till
påverkan synnerligen viktig.är

Konkurrensjirågor
Sedanlänge har pappersindustrin kontintenten och i Storbritannien med sina
relativt enheter käntsmå sig hotade den skandinaviska industrinsav stora
anläggningar. europeiskaDen pappersindustrin har försöktolika påverkasätt
sina regering hinder för utbyggnad skandinaviskasätta denatt upp en av
industrin. Alltsedan frihandelsavtalet slöts har det funnits latent hot1972 ett

den svenska industrins utbyggnadsplaner. harDessa hot gåttmot ut att
Kommissionen med hänvisning till konkurrenslagstiftningEGzs ingripaatt mot
för höga massapriser från Norden och/ eller påstådd dumpningmotreagera

papperssidan.
underSenast begärde den franska1993 Kommissionen skulleregeringen att

inleda undersökning svensk och finsk pappersindustri bedrev dumpningen om
inom vissa papperskvaliteter. och liknande harDessa hot hållit tillbaka in-
vesteringar i Sverige. harDe i hög påverkatgrad också de svenskastora
förvärven europeisk pappersindustri den femårsperioden.av senaste

Returpapper/itervvinning
Flera EU-länder, framför allt Tyskland, driver frågan återvinningom av

missgynnar länder och Finland,sätt Sverigereturpapper ett som som vars
pappersindustri huvudsaki baseras färska fibrer. föreligger riskDet stor att
pappersindustrin ide nuvarande EU-länderna försöker till stånd sådanaregler

den i utsträckning returpappersbaserad industrin. Isom gynnar storegna,
exempelvis Belgien införs från och med k Eko-skatt kraftigt1995 en s som
försvårar svensk produktomrâden där denna konkurrerar medpappersexport
belgisk pappersindustri. Möjligheterna påverka EG-regler inomatt gemensamma

ochåtervinnings- returpappersområdet blir väsentligt medlem.större som

Transporter
skogsindustrinFör det viktigt delta i och påverka utformningenär EG:satt av

transportpolitik, frågai och vikter. direktiv gällermått detEG:s närt ex om
lastbilstransporter skulle innebära skogsindustrins timmer ochtunga att massa-

fördyras med miljoner kronor enligt Kommerskollegiums1 400transporter
beräkningar. Konsekvenser EG-medlemskap för svensk ochettav massa-
pappersindustri. ochOm Sverige Finland från början medlemmarvarit och
kunnat påverka direktivet skulle det sannolikt ha fått utseende. Detett annat
finns inbyggt i arbetaEGzs införinte regler tillsätt äratt att storman som
nackdel för enskilt lands nyckelindustrier.ett
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EU-medlemskapetinnebärföretagoch medelstorasmåFör en
direktadenEES-avtaletdempåverkan.indirekt För gavmer

effekten.
företaginnebärstabilitetEU-medlemskapets större att som

bör kunnaproduktiondel görasinavsätter export en meren av
Medlemskapets positivaframtidsutsikterna.optimistiskbedömning av

förklimatetnaturligtvisekonomisvensk äveneffekter gynnar
företag.dessa

företagsstorlekarfördeladebruttoinvesteringarIndustrins6.6Diagram
års1992 priser1971-1992
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SCB.Källa:

frånskyddatstidigareländerflestadeTjänstesektorn har i
konkurrensenemellertidharUndermedtävlare.utländska senare
internationali-blitjänstesektornframtidenskärpts. änI väntas mer

högreväsentligtbåde förpotentialDärmed finnsserad. storen
tjänstesektorn.ökade ioch för investeringarkonkurrens

ofta krävsdetfrån måttoskiljer isigTjänster attattvaror
och harplatsfinnserbjuder tjänsteneller denföretagen som

kommertjänstesektornikunderna. Investeringardirektkontakt med
finnasföretagens intresseframför alltbestämmasdärmed attavatt av

marknaden.med
varuproducerandemedbrukar förknippasDirektinvesteringar

Även emeller-tjänstesektorn kommerindustrin. inomföretag inom
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gäller båderoll.direktinvesteringarna allt viktigaretid Detatt en
utgåendeoch investeringar.in-

naturliga skältjänstesektorernaInternationaliseringen måste avav
Reglerna frihandel.direktinvesteringar och inte viavia om

härvid centrala, eftersom de innebärför arbetskraftenrörlighet år att
personal från hem-kan medönskarföretag sigtaett egensom

kan finnasförinnebär det också tjänsteinvesteringarnalandet. Det att
EES-avtaletssviktande tilltro tillosäkerhetseffekter berorsom

stabilitet.

Sammanfattning6.10 av

förkonsekvenser investeringar

deochde totalabåde investeringarnadiskuterat hurharVi nu
påverkaskan kommagränsöverskridande direktinvesteringarna att

de olika alternativen.vid
EU-medlemskap kandärför sammanfatta effekterna.Låt Ettoss
framför allt tvåuppfattning påverka investeringarnaenligt vår

satt.

ökarinvesteringsvolymentotalaDen
svenskt medlemskapbeslutbedömningVår är ettatt ett om

svenskadentillförsiktleda tillkommeri EU störreatt om
ökadbidra till in-kommerekonomins framtid. Det att en
bara deområden, intevesteringsaktivitet inom många

emellertid de in-inomomedelbart exportanknutna. Det är
verkningarnaternationaliserade delarna ekonomin somav

leda tillEU-medlemskap kommerpåtagliga.blir Ett attmest
delslandet,inflöde direktinvesteringar iökatdels ettett av

Investeringskvo-landet.mins/eat utflöde investeringar ut urav
flera:Anledningarnahöjs.i Sverige ärten

innebärstabilitet.ökadEU-medlemskapet DetI attger en
exportproduktionfinna det lönsamtföretagen kan att satsa

utomlands.direktinvesteringaränsnarare
förKostnadernaoch hållet.Gränskontrollerna försvinner heltI

förhållande-detetableratexportinriktat företag iattett vara
reglersjunkerperifert belägna Sverigevis när t om ur-ex

sprungsmärkning slopas.
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Vid medlemskap får direkt inflytandeSverigeI överett ut-
vecklingen produktstandarder och det harmoniserings-av
arbete Behovet själv finnaspågår i regi. platsEU:s attsom
minskar den ministerrådet kan föraregeringen inär egna e

talan. enskilda svenska företag kan möjligheternaFör attns
påverka gemenskapens regler direkt avgörande förvara
konkurrenskraften.

investeringsvolymen landetinnebär detta i ökar.Sammantaget att
bilaga uppskattar FredrikssonAndersson och investerings-I 7 att

kvoten det vill BNPandel vidinvesteringarnas EU-säga ettav
medlemskap kan höjas med mellan och BNP0,9 1,2 procent av som

följd de ökade direktinvesteringarna.en av
Eftersom det framför företagallt multinationella,är stora som

för direktinvesteringarna, och eftersom deras investeringsbeslutsvarar
får effekter för mängd kanunderleverantörer Sverige, derasistora en
agerande spridningsøzjrfcakt ekonomin. medlemskapi Ettstor utge
innebär deltagandet den marknaden kan uppfattasi inreatt som
bestående. bör också betyda fler företag iDet Sverige vågaratt ta

utvidga versamhet börsin leda tilli Sverige. Det störresteget att
sektorer.andraexpansionsinvesteringar iäven

Uppdragsverksamheten och tjänstesektorn kaninvesteringar i
öka. gäller efterfråganDetsamma bygginvesteringar.väntas Detta

de multiplikator-effekter investeringsuppgång iär gör atten av som
sektor drar andra sektorer med sig.en

får inriktning, vilket sikt ändrarInvesteringarna paen annan
näringslivets struktur

märks framför allt och utflödet direktinveste-Det i in- av
Vid EU-medlemskapringar. ökar möjligheterna till specia-ett

lisering ekonomin. Andelen vertikalt integreradei investe-
kan kommaringar Teknik- och kunskapsinnehålletstiga.att

ökar, och med det förädlingsvärdet. sikt innebär detPå
förutsättningar för kapitalbildningen,gynnsammare en mer

kunskapsintensiv näringslivstruktur, och högre förädlings-
värde.

därsituation helt och hållet skulle hamna utanför denEn Sverige
marknaden märks jämfört framförmed EES-avtalet alltinre i

storleken de horisontella och strategiska Svenskainvesteringarna.
företag kan då försöka tillförsäkra marknadsandelarsigväntas
främmande marknader för undvika tekniska och ekonomiskaatt
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skillnadhandelshinder. Vad gäller vertikala blir det iinvesteringar
helt utanför de vertikalakaraktären. Sverige stårOm EU väntas

bli defensiva med EES-avtalet.investeringarna änmer
där hamnarSammanfattningsvis innebär situation Sverigeen

följdmarknaden investeringskvotenutanför den inre att som en-
får inflöde utflöde direktinvestering-lägre ochSverige störreatt avav

sjunker med drygt procentenhet jämfört med EES-avtalet.1ar -
betyda delsutanför den marknaden skulle dåsituation inreEn

produktionsförut-investeringskvot, långsiktigadelslägre sämre
kansvensk ekonomi. denna expansionsin-situationisättningar I

utlandskonkurrerande kanandel Iden sektornsjunka.vesteringarnas
stället komma öka.rationaliseringsinvesteringarna i att

Osäkerheten effekternas exakta storlek givetvis Omär stor.om
inåtvändsvenskt till uppfattas inledningen tillnej EUett en mersom

politik kan nedgången för direktinvesteringarna blisvensk större än
indikeras beräkningarna bilagavad isom av
andra sidan uteblivet svenskt medlemskap kompenserasåOm ett

investeringsklimatetväsentlig förbättring det svenska ien avav
kanlöneandelökad vinstandel och lägreövrigt t ex genom --

bli mindre.effekten

Konsekvenser för tillväxten6.11

och samhällsekonomin

samhällseko-nämnde inledningsvis viktiga förinvesteringarVi äratt
olika skäl.månganomin av

förbetydelsedet korta perspektivet har inte minstinvesteringarI
efterfrågan de kan stimulera samhället.till Investeringarnaden isom

förväntningarna den ekonomins utveckling ochpåverkas av om egna
med omvärlden.samspelet

viktiga eftersomlite längre perspektivet blirdet investeringarnaI
reallöneutvecklinggrund för högre tillväxt, bättrede lägger enen

ekonomiskt välstånd.och större
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Kortsiktiga effekter:

Efterfrågan och kapacitetsutnyttjandet

beslut EU-medlemskap kommer direkta effekter förEtt in-attom
vesteringsvolymen både hos de företag direktinvesteringar,görsom
liksom för de företag dröjer grund bristande tilltro till densom av
svenska ekonomins utsikter. beslut kanpositivt kortsikti-Ett stora

verkningar. Bruttoinvesteringarna ligger dagii Sverigega en
mycket låg nivå. Investeringskvoten begränsar tillsig 17 procent av

jämföra med tidigare EfterfråganBNP 20 Ar-äratt procent. svag.
betslösheten hög. kraftiga deprecieringen den svenskaDenär av
kronan har tendenser tillgivit utveckling dual ekonomi, medenav
snabbt växande vinster i exportsektorn, med betydandemen
eftersläpning sektoreri övriga samhället.i

bedömning beslut svensktVår EU-medlemskap fårär att ett om
direkt effekt näringslivets och den konkurrensutsatta sektorns

Ofta därmedinvesteringar. industrin.investeringarna i Det ärmenas
viktigtdock komma ihåg de fyra rörligheterna och stabilitetenatt att

de villkor deltagandeti den marknadeni inre ävensom omger
påverkar tjänstesektorn och den efterfrågan och de investeringar som
sker där.

direkta effekterna sprider multiplikatoreffekterDe sig kgenom s
vidare ekonomin.i den konkurrensutsattauppsving iEtt t ex
sektorns investeringar sprider vidare till uppdragstagare, under-sig
leverantörer, konsulter och andra tjänstesektorer.

Ökad aktivitet ekonomin kommer därtill öka efterfrågani att
byggnader och kontor, skapa förutsättningar ökadeför in-samt
frastrukturinvesteringar.

Även det initiala andeluppsvinget i investeringarnaom som av
blirinte kan det spridningseffekternaBNP alltsåstort, genom

likafullt kraftigt genomslag. Förändringar den totala efterfråganige
kanvia investeringarna därigenom effektbetydandeen

aktiviteten ekonomin,i och därmed bidra ökadtill sysselsättning.en
till EU-medlemskap kannej kort sikt omvänd,Ett ett en

starkt effektnegativ investeringarna. spelar, vilketFörväntningar
diskuteratvi tidigare, central roll. dagKapitalet mycketiären

lättrörligt. söker dit avkastningenDet sig sigter gynnsammastsom
vidi bemärkelse. Investeringsbeslut grundar mängd olikasig en

förhållanden. Stabiliteten viktig faktor bedömningen.iär en
rimligt räknaDet med företagen uppfattar tillär nejatt att ett

EU-medlemskap försämrat investeringsklimat. kortPåett ettsom
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ytterliga-ochinvesteringsvolymer,minskadekan leda tillsikt det en
investeringsaktivitetenkapacitetsutnyttjandet. Omförsvagning avre

kort uppgångefterredanindustrinförriskenökarhämmas enatt
delarpåtaglig inomredankapacitetstaket. Faran ärslår i ex-av

portindustrin.
investeringsförut-förkompenseravisserligen sämrekanSverige

kanvis. Detstimulera investeringarsättningar annatattgenom
och lägrevinstandelarhögrebolagsskatter,lägreske genomt ex

intekortsiktigtdetta ärdockbedömninglöneandel. Vår är ettatt
politiskstatsfinansiell ellersigalternativrealistiskt syn-urvare-

vinkel.
EU-medlemskapbeslutSammanfattningsvis geratt omtror

beslutSverige.investeringsaktiviteten i Ettutslagdirekt i ettom
vilketökade investeringar,tillledakanmedlemskapsvenskt väntas

ochmultiplikator-kalladesåviaekonominiaktivitetsnivånhöjer
snabbareförskulle bäddautvecklingsådanacceleratoreffekter. En en

kapacitetsutnyttjande.fullttillåtergång

effekter:Långsiktiga
reallönernaochTillväxten

ellerEU-medlemskapföljdtillinvesteringarSkillnaderna i av
BNP-utvecklingen.långsiktigadenutslag iutanförställning ävenger

ochvarje årkapitalinnebär omsättsinvesteringarHögre att mer
förutsättningarskaparökar.strukturomvandlingen Dettakten iatt

positivakanvilketteknikinförandesnabbareför geanyav
snabbareförproduktionsmetoder,uppgraderingförmiljöeffekter, av

förädlingsvärde.högreochtillväxt
därcirkel,godikomma indärmed kunnaskulleEkonomin en
blirvilkenmedtakt BNPden växersjälvaBNP-nivånbarainte utan

investerin-förbetydaanslutningsalternativolikadåVad kanhögre.
för tillväxtendärmedochgarna

tillväxtenochinvesteringarnapåverkarmarknadeninreDenI
tilllederkonkurrensSkärptökar.konkurrensenattgenom

likaÖkad alltinnebäreffektiviteteffektivitet.ökad attannat
kommerHöjd avkastninghöjs.investeringaravkastningen

tillledabörvilketinvesteringar,tilllocka sigdå enatt mer
EU-medlemskap inne-investeringsandel. Ettvaraktigt större

avkastningenhögredenmedräknakanföretagenbär attatt
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blir bestående. Höjd investeringkvot kan be-permanentge en
stående tillväxteffekt.

En situation utanför den inre marknaden kan i gengäld
innebära konkurrens, och delstörresvagare att en av
investeringskapitalet lockas till EU-området. studieEn av
Haaland och 1992Norman räknar med avkastningenatt
faller och Eftaländerna får lägre investe-att som grupp en
ringskvot de inte finns med den inre marknadenom

medlemskapEtt innebärI kanSverige sigväntaatt mer av
specialiserade investeringar vertikala investeringar. Dessa

ha effekter tillväxten deantas investe-ängynnsammare
ringar framför allt sikte sälja den svenskasom tar att
eller den nordiska marknaden.

medlemskapEtt kommerI kort sikt omedelbaraatt
effekter den inhemska investerings/evoteni samband med att
produktion för framstår attraktiv möjlighetexport som en
det gäller inte minst efter den svenska kronans kraftiganu
depreciering och de spridningseffekter ökad efter-genom
frågan detta i sin upphov till.som tur ger

ökadeDen kapitalbildningen upphov till höjdger en pro-
duktionsförmåga ekonomin.i påverkarDet de långsiktiga tillväxtför-
utsättningarna.

Vad betyder då högre investeringar för tillväxten
bilagaI Andersson7 ochgör Fredriksson bedömningen att

utvecklingen direktinvesteringarna i de olika alternativenav ger
upphov till följande skillnader för tillväxtenz

Medlemskap EES-avtal Utanför
till0,4 0,5 % O till-O,3 -O,4 °/o

13 Haaland och Norman skattar i "Is bigger frånBetter CEPR Eftaländernaatt omde inte skulle omfattas EESmöter sjunkande på såvälavkastningav arbetskraft
fysiskt kapital. Eftersom produktivitetensom hos Eftas arbetskraft delvis beror

mängden insatt kapital arbetare, långsiktigskulle minskningper i kapi-en
talstocken förmodligen skada produktiviteten och lönerna för Eftaländernas
arbetare. Effekterna skulle såkunna bli högt utbildadstora arbetskraft,att somär internationellt Iättrörlig, söker frånsig bort Eftaländerna och upphov tillger"brain-drain. Till frågordessa återkommaska dock i kapitel 8.

14 Notera deras skattningaratt pågrundar sig de nettoeffekter uppstårsom genom
förändringarna ingåendesumman utgåendeav och direktinvesteringsflöden.av

De inte hänsyntar till övriga tillväxteffekter.
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skillnader ibetydandeskulle uppståsiktdetinnebärDet att
kanårEfter någraalternativen.olikademellanproduktionskapacitet

skillnad.tillväxtårligi görahalv storprocenten
värdetsamladedeträkneexempel. BNPföljandevisasDet av -

uppgickSverigeproducerades i 1993och tjänsteralla som -varor
ökningenpriser. Omårsikronormiljarder 1992till av1410

procentenhetmedBNP-tillväxten 0,5höjerdirektinvesteringarna ger
ochfem årefterBNPmiljarder kronorårligendet 36 extra

år.efter tiokronormiljarder72 extra
medhanteras störstanaturligtvismåsteberäkningarDessa

heller inte görasiffrormed dessaavsikt ärVår attförsiktighet.
syfteVårt ärSverige.tillväxtutvecklingen i attöverprognoser

beroendeekonomisvenskförutvecklingsbanorolika omillustrera
EES-avtaletgrundar sigmarknadentill den inre somrelationerna

där EES-situationellerEU-medlernskap idag,i enmorgonett
ellereroderatharframtidenavtalet i sagts upp.

minstinteberoroklart. Detsambandet ärExakt hur utser
innebärinvesteringskvotHöjdinvesteringarvilken avses.somtyp av

tillväxtförutsättningar.totalt sett gynnsammare
BNP-tillväxtteori årinomtvistefrågornade omEn storaav

deellerbeståendeblirinvesteringskvothöjdeffekterna omt ex enav
vilkentillväxtteori,traditionellEnligthand klingarefter av.

produktionsförmågan.engångslyft iskerkapitelberörde i ett
varaktigthamnatillväxtenkantillväxtteoriernadeEnligt ennya

högre nivå.
oftaberoreffekter. Detganska små attanalyserflestaDe ger

Tillväxteffekter ärberäkningar.statiskamedde signöjer göraatt
harekonomerFlerastatiska.utsträckninglitenmycketemellertid i

självaocksåBNP-nivånbarahur intefunderadärför börjat utanöver
påverkas.kantillväxttakten i BNP

förskälteoretiskaempiriskasåväl attfinnsdetVi somattanser
uppkommerTillväxteffektentillväxtökning.beståendemedräkna en

ökardirektinvesteringarnabaraintevi sågdock attgenomovansom
Denmedlemskap i EU.vidinvesteringsvolymen upp-totaladen ett

ledakaninvesteringarnaavkastningenocksåkommer attgenom
investe-ochSverigeinvesteringskvot itotalhöjd atttill genomen

tillväxtbefrämjandeförändras ikansammansättningringarnas meren
riktning.

1992.1986,Baldwinoch1986RomerSe15 t ex
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Sammantaget innebär detta ekonomin slår inatt en annantillväxtbana.
handlarDet då inte bara övergående kortsiktiga BNP-höj-om

ningar. bedömningVår effekternaär den hårdare konkur-att genom
och ökat inslag k vertikala ellerrensen teknologi-ettgenom av s mer

intensiva investeringar leder till långsiktigt högre tillväxttakt. Det
innebär de samlade investeringarna ökaratt aktiviteten iattgenom
ekonomin blir högre. drarDet med sig investeringar infra-större i
struktur, bostäder och andra hemmamarknadsinriktade verksamheter.
Effekten de samlade investeringarna långtväger följder-äntyngre

bara för direktinvesteringarna. dettaI perspektiv förefallerna enbestående höjning tillvåxttakten med halv procentenhet inteav en
någon orimlig uppskattning, det saknasävensom underlag förom
exaktamer prognoser.

Tillsammans med de bedömningar tidigarevi har gjort deav mer
kortsiktiga effekterna betyder det BNP-tillväxten under deatt

kanårennärmaste bli väsentligt högre vid EU-medlemskap änett om
Sverige vid EES-avtalet.stannar

Detta enligt vårär uppfattning den viktigaste samhällseko-
nomiska konsekvensen svenskt EU-medlemskap: in-ettav att
vesteringarna ökar och lägger grund för starkare tillväxtutvecklingen
och bättre reallöneutveckling vad såvälän EES-avtaleten och i
synnerhet situation utanför den inre marknadenen gör.

Investeringarna kan visserligen höjas med andra medel, även
utanför ochEU utanför denäven inre marknaden. Med det kommer
i fall enligt bedömningvår ske till priset högre vinstandelatt av en
och lägre löneandel. Till dessa frågor återkommer kapitelen i

16 Antag effektent påatt följerex investeringskvotensom att höjs leder till atttillväxten under de kommande årenfem-tio skulle öka med i genomsnitt 1 procen-tenhet. Det såskulle i fall innebära Sverige aatt efter fem har förfoga överattdrygt 70 miljarder kronor och b årextra, efter tio har BNP ligger nästanen som150 miljarder kronor högre än med EES-avtalet. Avsikten här är inte göraatt
illustreraprognoser, utan att hur ocksågenomslag småstort förändringar avtillväxten fåkan på de ekonomiska står till samhälletsresurser förfogande.som
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Strukturomvandling7

utvecklingtekniskoch

falloch ikapitel utrönadettamed ärSyftet att om,
påverkas inte-näringslivsstrukturensvenskadenhur, av

Centralamed EU.anslutningsalternativochgrationen
kapitalnybildningenochutslagningenburinslag avär

till.gåröverföringen resurseravsamt

Strukturomvandling7.1

föråndringsinriktatsåvaritårhundrade har somnågotKnappast
ökandeharmaterial i ersattochtekniker tempo1900-talet. Nya

harproduktionsmetoderGamlaäldre. ersatts nya.av
höjdochvälståndmaterielltökatihartillväxtsnabbEn omsatts

utifrån,kommitimpulsernaharOftade många.levnadsstandard för
handelsut-ochimportenländer,andramedkontakternai genom

Ettidéflödet gränserna.överocksåkapitalflödetibytet; men -- gamlanedläggningenvarithardennaled aviviktigt process
strukturergamlahurdvsuppbyggnadenochverksamheter nyaav -

strukturomvandling.kallar vioch Dettaomvandlats ersatts.
ochutdragna smärtsamma.bådeibland blikanOmställningarna

okända.ochdetmotståndiblandochväcker motOsäkerhet nyaoro,
konkurrenskraftenförbådeavgörandestrukturförändringar ärMen

tillväxtmöjligheterna.långsiktigadeoch
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Diagram 7.1 BNP uppdelad sektorer 1870-1990
procentuella andelar

procent
100

Offentla fönster90
80 -
70 Privata fönster
60

väx/pä50
40
30
20

Jordbruk
10 -
0 1880 1900 1920 1930 1940 1970 19801870 1890 1910 1950 1960 1990

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna.

Diagram 7.2 sysselsättningen uppdelad sektorer 1870-1990
procentuella andelar

procent
100

Otfentla fönster90-
80-
70- Privata fönster
60
50-
40-
30-

Jordbruk20-
10-
O 18.801890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 19801870 1990

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna.
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samhällsekonomiska vinster närtillupphovHandel pro-ger
dra bättreförellerfördelarkomparativaefterduktionen attanpassas

kantillÖvergången gammaltfrånstordriftsfördelar. nyttnytta av ochkapitalkostnaderinnebär närAnpassningentid.dock ta
företagandratillellerbranscherandratillarbetskraft flyttas över

bransch.inom samma
helhushåll ellerfamilj,individ,förKostnaderna enettenen

inoch bör närbli vägaskanStrukturomvandlingbygd stora,enav
idendeltagande inreochintegrationensammanlagda effekternade av

möjligheterochjobbMenskamarknaden nyanyasummeras.
verksamheter.utrangeradeochgamlalängdeni ersättakommer att

deochväl, rättafungerararbetsmarknadengäller omDet om
arbetstill-och skapaföretagfinnsdrivkrafterna nyastartaatt nya
medräknarekonomiska teoriernaneoklassiska attfällen. De

sådantjämviktsläge. Ettsigsiktlång rörekonomin ettmot
arbetande iantaletinedgångendrastiskadenexempel ges av

flerarbetslöshet,ökadblev inteResultatet attjordbrukssektorn. utan
alltså inteStrukturomvandlingsektorer.andraskapades ijobb ger

blirpåverkasVadarbetslöshet.tillupphovsignödvändigtvis i som
lönebetalningsförmågandställeti

skaförändringfrågansällanmycket0rdandramedDet är enom
styrkavilkenmedochsker,denhandlar närske. Det omsnarare

undvikas,kankostnader inteinnebär utanDetden slår igenom. att
tid-olikavidförläggaskostnadervarierandetillochmöjligen --

punkter.
innefattarStrukturomvandling tre processer:

gammalt,utslagningen av
tillskapandet nytt,av

tillgammaltfrånöverföringen nytt.resurserav

företag,olikamellanbransch,Överföringen varjedelssker inom
Strukturomvand-kraften iochHastighetenbranscher.mellandels

kanekonomin. Detta"omvandlingstrycket" ibestämslingen av
försvagas.ellerstärkas

strukturellakdenöverstigaintedärmed sarbetslöshetenLångsiktigt skulle1
skullemindreeller endetta varaIbland har attarbetslösheten. trott merman risktydligpå finnsdetemellertidtyder att ennivå. forskningutifrån Senaregiven

Arbetsmarknadenblirarbetslöshet permanent.tillfälligochhysteresis" attför
kapitel.i nästanärmareanalyserasdockEG kommeroch att
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Schematiskt skulle kunna illustreras i k Salterdia-processen ett s
7.1.2gram ruta

Ruta Strukturomvandling7.1 -

i l..i"-| i5 l : "em
i r|:ss:

l Fl Å
l l

7f ll l |I lI I |: l Il ll il I |
lFöretag/Bransch

n.o 4

Diagrammet visar företag eller branscher fallandei ordning efter hurt exlönsamma eller långsiktigt konkurrenskraftiga de Antag dennaär. lönsamhetatteller överlevnadsförmåga bestäms inhemsk eller internationell konkurrensav
och för långsiktiggränsen överlevnad liggeratt vid den horisontella linjen.

Område visar företag1 eller branscher inte långsiktigt lönsammaär ochsom
sikt kommer slåssom att ut.

Område visar företag2 eller branscher kapital ochsom nyttgenom nyatekniker adderas till de konkurrenskraftigare företagen.
Takten förändringarnai bestäms hur smidigt överföringen märkt medav -siffran i diagrammet3 löper.-finnsDet emellertid faktorännu hänsyn till, inte brukar fångasen att ta somin i vanliga Salter-diagram. Det förekomstenär skyddad sektor,storav enmarkerad med S i vårt diagram, i vilken frigjorda kan slussasochresurservilken de kan hämtas.ur

Se W E G Saltert Productivityex and Technical Change 1969. Traditionellt
har Salter-diagrammen använts för beskrivaatt strukturomvandling för indu-
strisektorn i sluten ekonomi, och oftaen i samband med den k Rehn Meidner-sVårmodellen. avsikt här är dock hjälpatt ta uppställningen för allmänav en merdiskussion vilka effekter följer påverkanom utifrån,som dvs förav öppenenekonomi. Det innebär tillförselnt attex för nybildandeav kapitalresurser avmycket väl kan komma från utländska direktinvesterare. Det innebär också attutslagning gammalt kapital varkenav är förutsättning eller garantien fören attdet ska kunna uppstå kapital.nytt
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klara denföretag kommer ha svårtdel branscher ellerEn att
teknik.omoderntill följdkonkurrenskraften Delångsiktiga t ex av

desikt kommeromvandlingstryck. Pådärmed för starktutsätts ett
ellerde ändrar inriktning, nyinvesterarslås givet inteattut,att

tekniker.produkter ellervidareutvecklar sina
utvecklingen,tekniskabestäms denTillskapandet nytt avav a

drivkrafternaoch investera.affärsklimatet att
ellerallt fler företagtekniker adderasochMed kapitalnytt nya

företagen.konkurrenskraftigabranscher till de
Strukturomvandlingstatisk.Ekonomin inte ärär process.en

föredettingar.morgondagenskan bli IGårdagens storsäljare mötet
kravenskärpsmellan gammalt och nytt

gäller efter-vadbranschermellan olikaskillnadenJu ärstörre
konkurrenskraft ochinternationellfrågetillväxt, utveckling av

sysselsättnings-industrinsförändrasdesto snabbareproduktivitet,
mellankonkurrenskraftinternationellstrukturf Förskjutningar av

strukturomvandlingengällerroll dethar spelatbranscher närstoren
svenska industrin.deni

ekono-omvandlingstrycket iStrukturomvandlingen bestäms av
råderdetoch främstförstdetta ska högt krävsmin. För attatt vara

omvandlingstrycket iekonomikonkurrens. I avgörsöppen storen
ekonomin.5internationelladenutsträckning av

emellertidstånd krävs dettillomvandlingen ska kommaFör att
slussasriktiga.drivkrafternaockså Resurserincitamenten äratt --

produktion.effektivaremindre effektiv tilldå frånöver
arbets-kapital- ocheffektivtblir därvidlag hurHuvudfrågan

sigFöretagsuppköp har visatfungerar.marknaderna t vara enex
viktigtdetDärför kanspridning kunskap.kanal förviktig attvaraav
kräverundanröjs. innovationföretagsuppköphinder Om attmot en

riskkapitalmarknaderna fungeraocksåföretag måstedet bildas nya
väl.

detundervarvsindustrin,utvecklingenmycket tydligt exempel3 Ett somavges av
medkan det illustrerasproblem. l 7.1 att1970-talet fick varvenstora rutasena

område också byggdeladei Malmö1. När Kockumshalkade i enmanner,ner
områdedå 2på varvsområdet. i diagrammet.tillSaab hördebilfabrik det gamla

Några införbilindustrinställdesstatisk. storadock inteProcessen är senare
omstruktureringsproblem.

1988.Se Lundberg4
på dvskurvanlutningen7.1 illustrerasOmvandlingstrycket kan i5 omruta av -

från lönsam.till minstlönsammastmjukare sluttningdet brant fall ellerär ett en
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finns emellertidDet faktor hänsyn till, inteännu att taen som
brukar brukar fångas in vanliga ki Salter-diagram. före-Det ärs
komsten skyddad sektor. Alternativet för frigjordastorav en resurser

inte bara konkurrensutsattaär övergå i verksamheter. delEnatt nya
kan också försvinna kretsloppet, dei så måtto slussas överattur

skyddadei sektorerf På kanvis naturligtvis tillförassamma resurser
från tidigare skyddade verksamheter, för konkurrens ochutsättssom
ställs inför effektivitetskrav.

skaVi detta kapiteli nedan diskutera hur strukturomvandlingen
enligt dessa led kan tänkas förändras bildaEG:s strävantre attav en

marknadinre hur näringslivet kommer påverkas beroendesamt att
vilken integrationsform väljer.Sverigesom

och strukturomvandlingenEG7.2

marknadenDen inre kommer ökad konkurrensbetyda ochatt en
därmed ökat tryck utslagning kapital.gammalt Men EGett av
kommer också underlätta nybildning kapital och överföringatt av

sker de fyra rörligheterna,Dettaav resurser. genom genom
forskningsprojekt och infrastrukturinvesteringar.gemensamma
behandlar vad denInnan marknaden kaninre betyda för

strukturomvandlingen allmänheti och för Sverige synnerhet,i ska
beröra de direktanågot EU-ländernasatsningar görsom gemen-

och kan ha betydelse för strukturomvandlingen.samt som

Forsknings- och industripolitiken

Rivaliteten högteknologiområdet har håll densina utmanat
klassiska handelsteorins grunder frihandel och icke-interventionom

grunden för välstånd. Anklagelser illojal konkurrens ochsom om
diskriminering utomlands har alibi förtjänat nationella insatsersom

hemmaplan.

6 Detta fallet under 1970-talet när del de frigjordat storvar ex en av resurserna
och ökningen arbetskraften sögs i expanderande offentlig sektor.av en
lnlåsningen" förhållandevisi mindre produktiva verksamheter här kan vara en
förklaring såtill varför nybildningen kapital i Sverige underav var pass svag
1980-talet, de potentiella goda förutsättningarna till trots.
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faktiskahar litteratur fram behandlar ochUSAI växt somny
framför alltupphandling och utvecklingorättvisor inomförmenta i

området för dessa böckerhögteknologiskadet Gemensamt är att
för nationell stödpolitik, och för olika långt-pläderarde typer aven

ingripanden till förmån för den industrin.gående egna
branscher hörahamna efterkälken deiOron över trosatt som

diskussionernatill, har ochframtiden isina spår inom EUävensatt
bakom vitaliseringenframtid. avgörande drivkraftEnEuropasom

ochlåg iakttagelsen sackat efter i1980-taletunder i USAEGatt -
grad och Sydostasien.högre Japanän -

FullForsknings- och utvecklingsutgifterTabell 7.1
EG 1991 BNPi USA, Japan och andel av

ProcentLand

2,8USA
3,5Japan
2.1EG

1992.EG-komnrissionenKälla:

delstarkt vad grundforskning.gäller Den FoUVästeuropa är av
utvecklad.direkt relaterad till produktionen Förär sämreärsom

inneburitvästeuropeisk har forskningssamarbetet inom EUFoU en
projektdet växande antaletstimulans. gäller inomviktig Detsamma

denknyts till inreEureka-initiativet. förhoppningarför Storaramen
marknaden.

effekter.betydande k positivaForskning har Deexterna gers
Därför finns detbranscher.till andraspridningseffekter även en

tillhänsynfulltrenodlade företagslösningartendens inte ut taratt
kan bidra med.forskningsamhällsekonomiskaden nytta som

förforskningsprogrammen i EUDe ensvarargemensamma
EU-länderna.de anslag spenderas Debegränsad andel inomav som

likafullt viktiga, eftersom de kan visskan avgöra typ avom envara
ökaplanerar dessutomkommer till stånd ellerforskning inte. EU att

forskning.förbudgetenden andel den avsättsgemensamma somav

presidentråd-gälleruppmärksammade exemplen under7 Ett de senareav mer
whom.Tysons bok Whos bashinggivaren Laura dAndrea
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Mellan och ska beloppen miljarderöka från till1992 1997 2,4 4,2
kommer förDå ungefär den totalaFoU 5att procentecu. svara av

EG-budgeten. visserligen väldigasig inte någraDet rör om summor.
det del de villprioriteringarMen EUsäger göra.en om som

infrastrukturSatsningar

Strukturomvandling oftahar resultat förbättradeuppstått ettsom av
kommunikationer. infrastruktursystem Viktiga inslaghar varitNya

industrialismens förändringsfaser. byggdes blev deti järnvägarnaNär
möjligt exploatera malmfyndigheter till.låg oländigt Denatt som
norrländska stål- och malmexporten för svensk blom-lade grunden

seklets början. Med telekommunikationerna den elektro-i ochstring
teknikens framsteg möjligheterniska radikaltdagsig iöppnar nya

för produktion, arbete och lokalisering.
infrastruktur transportkostnader och minskarsänkerBättre

därigenom de reala handelsbarriärerna. Avståndshandikapp minskar.
betyder för geografiskt avlägsna länder för demDet än sommer

ligger centralt.
trycker hårt deKommissionen i Europe 2000rapporten

möjligheter utbyggd infrastruktur gemenskapsbasissom en er-
Eftersattabjuder. kommer, betydligtgränsregioner EU,tror att

förutsättningarbättre för såväl produktion marknadstillgång.som
infrastruktur handlar och ochbara järnvägarinteMen vägarom

fysiskaandra traditionella allt högre gradinvesteringar. sig iDet rör
telekommunikationer, trådlös teknik elektroniskaoch över-om om

föringar. därförhar också låtit olika direktiv skaEU anta t exsom
förbättra effektiviteten naturliga,sektorer lätt utvecklari som annars
nationella gäller telekommunikationer, därmonopol. förDet t ex

därskiljs från driften. gäller också energiförsörjningen, EUDetnäten
efter energimarknadssträvar en gemensam

flerainfrastruktur påverkar produktivitetenInvesteringar i
olika sänker transaktionskostnader, deochDesätt. transport- ger
bättre förutsättningar för underleverantörer och de stimulerar
innovationsverksamhet, nyföretagande avveckling ekonomisktoch av
föråldrade verksamheter.

gått långsamt.8 Arbetet med den energimarknaden har dockgemensamma
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marknadens betydelseinreDen7.3

för strukturomvandlingen

gäller möjligheterna vertikalGenerellt till specialisering ochsett att
ökar tekniska andra handelshinder avskaffas.ochintegration när

behövs stordrifts-anläggningar varuområde. Medinom varjeFärre
produktionen det effektivare verksam-fördelar blir lägga olikai att

olika platser olikaheter och handeln och förenavia transporter
företagdelar i ett

Nyckeln godkännande.ligger ömsesidigti principerna om
befunnits provningsanstaltoch godkända vidVaror provatssom en

EU-land ska därefter säljas fritt landi iett ett utanannat ny
prövning.

drivkraft bakom marknad framför alltinreEn EG:s är tron att
handeln med högteknologiska dvs från branschervaror varor som-

andel till ska öka.FoUavsätter storen resurser -
den marknaden betyder handelshinderOm inreantar att attman

slopas ungefär lika omfattning högteknologibranscheri iistor som
andra finnsbranscher, det och för anledningi ingen sigsig väntaatt

den marknaden högteknologinskulle effekter förinre änstörreatt
annat.för det finnsnågot emellertid hänsyn tillTar att stor-man

driftsfördelar och produktdifferentiering, kan sigväntaman en
snabbare tillväxt det gäller högteknologiska verksamheterjust när än
för andra. Lundberg 1990 belägg för det faktiskthar funnit vissa att
förhåller sig så.

riktning pekar resultaten bilaga till betänkandet.iI 7samma
Strukturen kommer beroende deltarvariera Sverige i EG:satt om

kmarknad eller diskuterade deinre kapitelinte. iSom 6 väntas s
vertikala medlemskapöka vid in-investeringarna i DessaEU.ett

de byggerhar generellt högre teknikinnehåll eftersomvesteringar ett
specialisering.

likställer det gällerEES-avtalet forskning ochinom EU närutom
stöd till finns forskningenoch anslag olika projekt. Risken attannars

9 För diskussion detta företagens roll,och de multinationella texen om se
Economist 27den 1993.mars

10 Se Jan Fagerberg "Technology, Structure and Economic Integration"Tradet ex
1993.
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inom storföretagen högre utsträckning hittills flyttar tilli än an-
läggningar inom EU.

Ytterligare faktor kan tala för ökad högteknologisken som en
inriktning den svenska näringslivsstrukturen hänger medav samman

industripolitiska ambitioner. läggerEU:s EU storaegna resurser
forskning och samarbete kring olika högteknologiprojekt. Hög-
teknologi ha effekter, kommer andra sektorerävenantas externa som
till och blir kanske verkarinte tvåEtt Detett utan tre.gagn.
dessutom finnas stordriftsfördelar det gäller humankapitaläven när
och specialkompetens."

kraftig kommerHur

strukturomvandlingen bliatt

Deltagandet den marknadeni EU-med-inre antingen ettgenom-
lemskap eller EES-avtalet kommer påverka olikaattgenom -

olika starkt.näringar
marknaden kommer offentligainre denDen öppnat attex

sektorn för konkurrens. innebär sektorer tidigareDet att stora som
skyddade plötsligt får förändring långsiktigvarit krav ochsamma

överlevnad tidigare konkurrensutsatta sektorer.som
emellertid pekagår eller förlorare.Det inte vinnareatt ut

Ekonomin förändringarnastatisk, engångskaraktär.inte inteär av
kommer finnas branscher där kan omställ-Det väntaatt storaman

ningsproblem. kommer finnas där kanbranscherDet väntaatt man
betydande Viktigarevinster. ändå det kommer finnasär attatt
företag alla dessa branscherinom kommer ellervisa sigatt mersom

skickligamindre bemöta förändringskravoch hantera de ochatt
det omvandlingstryck de för.utsättssom

11 Henreksson, M 1992.
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Strukturförändringar för industrisektorn

Efta och numera vilka branscher ochNutek har uppskattatSIND
kommerindustrisektorer för starkast omvandlings-utsättasattsom

förverkligas.tryck samband med den marknadeni inreatt
Mellan och tillverkningsindustrin räknas till42 48 procent av

känsliga branscher. Tillsammans de för 39 procent avgruppen svarar
förhandsamlade mycketSveriges svårtDet sägaärexport. att

vilket det slutliga utfallet blir.något om

för omvandlingstryck7.4 Den inre marknaden och sektorerDiagram utsatta stort
i Sverige procent industrisysselsättningenav

42%

motorfordon
telekomutrustning
åTTåsålålåausln- stark22 kötthantering

förutrustning livsmedels-
industri

elektriska maskiner
verktygsmaskiner balans11 hushålls-elektriska
apparater

Frymdutrustnlng
svagkläder tillbehörochg

Sverige

Källa: Efta.

maskindu-Känsliga framför allt tekniktunga branscher,är som
elektroindustrin motorfordonsindustrin. Andraochstrin, utsatta

livsmedelsindustrin ochbranscher konsumtionsindustrin, övrigär
transportindustri.

omvandlingstrycketSvårigheterna blir och skärpningenstörst av
denhårdast för branscher innehaft särställning, i me-som som en

från konkurrensde olika har avskärmadeningen varitsättatt

12 Se EFTA: European Economic 1992 manufacturingintegration Effects of on-
industries of the Efta Countries, Occasional 38/1992, Statenssamtpaper no
lndustriverk 1991: Klara, EG Svensk inför EG-92färdiga, industristruktur av
Peter Andersson och Camilla Ekstedt.
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de egentligen har konkurrensmarknad.arbetat i Dettrots att en
gäller dem skyddade handelshinder, livsmedels-varit tsom genom ex

upphandling.industrin, eller statliggynnats av

Strukturförändringar tjänstesektornför

förändringarnaindustrisektorn kanske ändå förIntressantare ärän
Tjänstesektorn spelar roll för arbetsmarkna-tjänstesektorn. storen

det framför allt den offentliga sektornden. EU-Efta inomInom är
netto-arbetstillfällena skapat. och harde har I USA Japannyasom

Tjänstesektorntjänstejobben kommit sektorn.till deninom privata
betydligt nationellthar högre grad orienterad.i industrin varitän

den förekomstenOfta har präglats marknadsdominans ochav avav
eller legala monopol. beslutet frilokala marknaden ochinreDen om

rörlighet för och kapital ändrar förutsättningarna.tjänster radikalt

någraTabell 7.2 Grundläggande tjänstehranscherkännetecken för

Stordrifts-Prisdiffe- Regleringar Tekniska
rentiering fördelar och skatter skillnader

Banker x
Försäkring x
Flygtransporter x x
Vägtransporter x x
Telekommunik. x x
Managementkons x
Turism x
Distribution x x
Byggnation x x x

vårenKälla: KommandeEtta-studie 1994.

Etableringsfrihet ska råda den marknaden, oberoendeinre av
nationellt erkännandetPrincipen det ömsesidiga inne-ursprung. om

också också13 Här bör emellertid beakta konkurrenterna förmodligen varitattman
skyddade liknande bestämmelser i sina hemländer. Svenska företagav egna
väntas hävda sig i den konkurrensen.gott
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EES-landtillstånd säljaföretag fått tjänster ibär ettattatt ett som
villkor företagetandra EES-länder, underkan detockså igöra att

ställs branschen.de nationella kravuppfyller som
vidare myndigheternalikabehandling innebärPrincipen attom

EES-länderfrån andraEES-land ska behandla företagi ett samma
riktaroch främst kommer sigtjänstersina Förstsätt somegna.som

bedömningför Enligtkonkurrens.till företag utsättasatt somen
1993EES-avtalets effekter för tjänstenäringarnaNutek gjort av

betyda saker:tvåkommer integrationen att

minskardifferentiera marknadernaMöjligheterna att a
tilltillgånguppköpsområden och bättre in-störregenom

ternationellt management.
fler ochstimulerasMarknadstillväxten transporteragenom

telekommunikation.bättre

deninnebärförsäkringsbolagen tabellenbankerna och iFör ovan
nationella regleringarna försvinner, i vissmarknaden deinre att men

telekommunika-andra regler. ochutsträckning Transporterersätts av
långtgående regle-både stordriftsfördelar ochkännetecknastioner av

både vad gäller mark-förändringaroch kan sigringar, vänta stora
nadsvidgning och företagskoncentration.

marknaden7.3 Förväntade struktureffekter den inreTabell av
olika tiänstesektorer

Branschkonoentratiqn
oförändrade Okar

Ökar
Integrerade Bank Luft-transporter

Försäkring Telekommunikationermarknader
Byggnationfysisk VågtransponerMarknads Vägtransporterfysisk kontrollen

integrering
oförändrade
Segmenterade Turism Distribution
marknader Management

vårenEfta-studie 1994.Källa: Kommande

strukturomvandlingenomfattandeExakt hur långtgående och
emellertid osäkert.blirtjänstenäringarnainom Förär storen om-

skyddadelängedet faktum tjänstesektorerna varitställning talar att
Gatt-avtaletdet tidigare intenationella monopol och att tav exav

tjänstehandel.har omfattat
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lugnare utvecklingFör talar olika språk, kulturskillnaderen att
och skilda affärsseder medför begränsningar,vissa efter detäven att
formella hinder har rivits.

Strukturförändringar i stort

Handel baserad komparativa fördelar huvudsakligen upphovger
till strukturomvandling mellan branscher. Handel grundad stor-
driftsfördelar framför allt upphov till strukturomvandling inomger
branscher.

Diagram 7.5 Den intraindustrielia handeln Sverige EUi och

Källa: Assarssonlülsson1993 och OECD,Foreign Commodities1991,Trade
Volume HV.

intraindustriellaSveriges handel dvs handel med likartade-
ochinom bransch 1991.år När67 procentvaror en samma var-

företag internationaliseras, svenska liksom utländska, blir det ännu
viktigare produktionsfaktorer lätt kan flyttas nationsgränser.överatt

kapitalOm och arbete rörligt mellaninomär änantar attman mer

14 Bilaga 2 till utredningen.
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till lägreupphovsektorer skulle den intra-industriella handeln ge
handeln.inter-industriellakostnader för omvandlingen denän
tyder såTidigare europeiska erfarenheter integrationen attav

anpassningsproblemen blev mildaretillfallet. anledning änEnär att
handelndelskapadesgångEGnärväntat att stort avex enen var

intra-industriell karaktär.var av
Även markna-dendel tyder inrefinns det hel atten somnu

omställningspro-kommer upphov till våldsammaden inte såatt ge
ländernabefarats. idet ibland har berorDet att norracesser som

Utnyttjandetlikartade faktortillgångar.har relativtEuropa av
ochdramatiskt ifördelar skulle därför förändraskomparativa inte

marknadens tillkomst.med den inre
marknadenfinns det alltså skäl den inreSammantaget att tro att

redan har betyttvisserligen kommer medföra och meningi vissatt -
förAnpassningsproblemenomfattande strukturomvandling.en-

eftersomemellertid behöva bli alltför svåra,svensk industri bör inte
ellerbranschinternutsträckning präglasekonomiSveriges i stor av

intraindustriell handel.

Regionalpolitik7.4

och strukturfonder

lindra anpassningspro-Regionalpolitik kan medel dels attettses som
tilldels stimuleraunderlätta överföringblemen och attresurserav

kapital.nybildning av
emellertid också kommitIbland har regionalpolitiken att an-

fallkapital. degammalt,utslagning uttjäntvändas för hindra Iatt av
tidernastruktur ochfelaktig inteberorutslagningen atten

kostsam strategi.dåliga har dettillfälligt råkar varit envara
ochetableringsstödNybildningen har uppmuntrats t genomex
ochdelområden. Anpassningenarbetsgivaravgiftersänkta vissainom

omskol-förstödharöverföringen uppmuntrats genomav resurser
för arbets-särskildaarbetskraft, insatseroch vidareutbildningning av
flyttning.bidrag tillbehövs,därlösa ungdomar och äldre samt,

omställningskrav.upphov tillmarknadenDen gemensamma ger
för dettaandra. harkommer det svårare EUVissa regioner änatt

återkommerstrukturfonder.k Viutvecklat medändamål ett system s
kapiteltill dem i 12.
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industripolitikRuta EG:s7.2 -

industripolitik harEG:s i två instrument till förfogande.sittstort sett typer av
olikaDet gemenskapsfinansierade utgiftsprogram, framförär då alltena

för forskning och utveckling de k stmkrurfonderna.ramprogrammen samt s
satsadeunderEG knappt sin budget1993 och drygt4 FoU 28procent av

strukturfonderna mätt priser.i års1992procent
andraDet instrumentet regleringar olika slag, angåendeär standardise-tav ex

ringar och offentlig upphandling, handelspolitikens och konkur-ävenmen
renspolitikens område.

industripolitik längreEG:s sikt
Studerar EU-ländernas nationella industripolitik finner det ärman attman
vanligt med olika former statsstöd till tillverkningsindustrin, i genomsnittav

förädlingsvärdet för perioden14,6 dock klarDetta1988-1990. ärprocent av en
minskning jämfört med då stödet uppgick till hela1986-1988, 24,3 procent av
förädlingsvärdet. Därefter kommer Italien, Portugal och Irland. Italien och
Irland har minskat sina stöd, medan Portugal har ökat från tillsitt 2,2 5,3
procent. stöd betalasLägst i Storbritannien 2,0 procent, Danmark 2,1ut
procent och Tyskland 2,5 procent.

procent
25 -

20-

ö o oV$aa°:.° °°®° Vxlbø 95a° o xo- ,°° QVÅOO. . °\ q. .e .
s ° 9v1 G 09 øöoç E513

Källa: EG-kommissionen 1992 och Näringsdepartementet.

industripolitikHur EG:s kommer utvecklas sikt helt klart.inteäratt
Medlemsländerna kan delas i läger.två vill ha aktiv,Den ena gruppen en
selektiv industripolitik.

andra villDen ha generellt inriktade åtgärder framför allt inomgruppen mer
infrastruktur- och utbildningsområden föra aktiv konkurrenspolitik.samt en

industripolitik kommerHur EG:s utvecklas framöver beror med andraatt
ord hur dessa båda intresseriktningar kan komma svensktEttöverens.
inflytande besluten den inre marknaden kanöver ha betydelse vid denna
avvägning vidare kapitel
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Strukturomvandlingen7.5

vid olika integrationtyper av

växanderiktningutvecklades svensk industriUnder 1980-talet i mot
förädlingsvärde sysselsatt,produkter med lågtspecialisering per
realkapital sysselsatt.human- ochmed lågdvs insats peren av

håll. Kapitalbildningenha fel iSpecialiseringen kan gåttsägas
kommersielltutvecklingutbildning ochform investeringar, av nyav

medhållaheller förmått jämnaanvändbar teknologi har inte stegatt
omvärlden.

disku-vilketdeltar den marknaden uppstår,Sverige i inreOm
samband medvolymeffekterkapitel mängd iterade i atten

affärsmöjlig-marknadstillträdet ökar ochförstöras,marknaden nya
specialiseradeför starktkan bli särskilt viktigtsig.heter Detöppnar

produkter.svenska
dessutommarknaden på-kan deltagare deni inreSverige som

får möjlig-företagSvenskastandarder arbetas fram.verka de som
kommittéer drivaochhörda olika tekniskasigheter igöraatt

föreskrifter harmoniserassvenskaförslag.igenom Genom ävenatt
undvikasvenska företagkanefteroch standardiseras EU-normer

stordriftsfördelar ochockså drakandiskriminering. De nytta av
serietillverkning.

hem-näringslivsstrukturenockså i Sverige iinterntMen -
förändringar.maplan väntar stora-

koncentreradhafttraditionellt sinsvenska företagen har FoUDe
ochMellanAndelen har legat kringtill 1986Sverige. 85-90 procent.

procent.till drygtutländska andelenökade dock den 161990
forskningsin-med denskerAvgörande för framtiden vadär som

kräverteknologiför modernMycket talarproduktionen.tensiva att
produktio-avanceradeligger denoch utvecklingforskning näraatt
forsknings-riskflyttar, finnsproduktionenOm attstornen.

sårbart.mycketavseendedettaföljer efter. iavdelningarna Sverige är
baradominerasforskningsinvesteringarnäringslivetsprivataDet av

forsknings-de förTillsammansföretag.tio 90 procent avsvarar
flyttardemdet räcker någrainnebärvolymen. i sinDet atttur att av

1991.15 Hansson och Lundberg
investeringshearing denEG-konsekvensutredningensAndersson, IUI, vid16 Thomas

1 juni 1993.
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avdelningar försina effekterna ska bli dramatiska för denut att att
långsiktiga teknologiska utvecklingen landet.i

teknik utvecklas leder emellertidDen i Sverige inte auto-som
matiskt till också produktionen sker till deni Sverige. Iatt motsats
allmänna föreställningen jämförtnäringsliv med andraSverigesär -
industriländers inte särskilt inriktat kunskapsintensiv pro--
duktion. Tendens till ökad kunskapsintensitet finns, inteärmen
särskilt utpräglad.

kan eller upphov till direktinvesteringarsäljasPatent utom-ge
lands. Sverige hade haftSverigeOmär nettoexportörstor patent.av

relationer utvecklingmellan och produktion normaltettsamma som
OECD-land skulle andelen forskningsintensiva svenski exportvaror

dubbelt licensöverskottetFörsäljningsvärdet harstor.vara av
uppskattats till mellan och kronor."miljarder5 15

Kontakten med omvärlden, öppenheten, särskilt viktig detär när
gäller företagens kunskapsförsörjning. de ekonomier-iInte storaens

det landets forskning för del närings-änna svarar egna mer en av
livets behov. Eftersom forskning verkar kräva kritiskvissen massa
för utdelning, blir det viktigare för litet land finnasänatt ett attge
med i internationella forskningsprojekt och tillgång tillstörre att
resultat vad gäller landvinningarna teknikutvecklingen.inomsenaste

Tabell 7.4 Patentansökningar 100 FoU-anställdaper

1975 1980 1985

Frankrike 66,5 81,9 72,5
Italien 62,7 58,3 71,2
Japan 80,3 75,4 94,5
Kanada 10,418,5 12,7
Storbritannien 37,636,6 32,1

7Sverige 723,8 106,8 I 76,I
Tyskland 79,582,2 91,3
USA 23,3 20,9 22,1

Avser 1983.
2 Avser 1981.
Källa: Papachristoduulou,1991.

17 Lennart Ohlsson 1993.
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Även denkan del teknikspridningen inreSverigeom av
marknaden, spelar fördet roll den nationella sysselsättningen om

lokaliseras här eller EU-land. också dennaföretagen i Det ärett mot
bakgrund forskningen och kunskapsspridningen vid olikasom

svensk ska utvärderas.former integrationav
kan sammanfatta vad och denanalysen inreVi integrationenav

marknaden kan tänkas betyda för strukturomvandlingen i Sverige
sättzföljande

Generellt sänkning handelshinder upphov tillgäller att en av ger
intra-industriella effekter.specialisering branscher, dvs k Eninom s

fullständigtavveckling handelshinder, förverkligandetdvsav av en
specialisering mellanmarknad, kommer leda tillattgemensam en

branscher.
leder till konkurrensenSkapandet den marknadeninre attav

EES-avtal ellerhårdnar. deltarSverige EU-Om ettettgenom-
detta för företag verksammamedlemskap gäller i Sverige.även-

för konkur-tidigare skyddade företag blir då dessutomFlera utsatta
Omvandlingstrycket med lågekonomin ökar.i Företagrens.

får Allt lika innebär detlönsamhet hävdasvårare sig.att annat
krav effektivitet och förändring.skärpta

Samtidigt från mindre lönsamkommer överföringar av resurser
med de fyralönsammare produktion underlättas. Tankentill att

fördelning skarörligheterna effektivare allokeringär att en --
där detstimuleras. Kapitalet ska kunna fritt och investerassigröra

Människoravkastning, oberoende nationella sparkvoter.bäst avger
hinder formkunna flytta mellan iska nationsgränser utan av

bordearbetstillstånd och förlorade förmåner.sociala i sinDet tur
kompetens,Specialistutbildadunderlätta möjligheterna delatt av

ochfria flödet förvidga flaskhalsar produktionen.och i Det varor
bidrar dessutom till ökad effektivitet lokaliseringenitjänster av

produktionen.möjligheterna till specialiseringföretag, ia genom

på frigörsdesammanhang bör dock tänka del18 I detta att resurser somen avman
bådepå områden människoreftersom"spiller över andra i den inre marknaden,

får kapital frigörs vidEn del detoch företag del de fyra rörligheterna. somav av
Ensöka sig utomlands.strukturomvandlingar i Sverige kommer förmodligen att

Sverige. Försöka sig tilldel det internationella kapitalet kommer likaledes attav
möjlighetjobben här hararbetsmarknaden gäller människor förlorar attatt som

utifrånmed hjälp personalsöka sig utomlands. Flaskhalsar i Sverige kan vidgas av
vårt pilarmed ytterligareTankemässigt skulle det kunna illustreras i diagramosv.

avstårfrån åskâdlighetens dockskullvisar flödena till och omvärlden. Försom
från rita in dessa.att

1991.19 Se Krugman och Venables 1990 och Krugmant ex
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Också förutsättningarna för kapitalbildningen påverkas. inreDen
marknaden frigör den tidigare skyddade sektorn ekono-iresurser ur

direktinvesteringarnamin. integrationen ökaGenom i Sverigeväntas
jämfört med där utanför densituation står markna-Sverige inreen
den.

deltar den marknadenSverige i inreRuta 7.3 -

kapital
arb.kraft

omvärldenfr.
111n;Vn| l| pj| Iii iI III| |||I |IIi iII

l77,: :
| | 7g :

ii
i i

|

i Företag/Bransch

o a .4a" v" "u4 oo Jv A
omvärlden

marknadenSkapandet den inre leder till konkurrensen hårdnar, vilketattav
illustreras skift den horisontella linjen. Flera tidigareuppåtettgenom av

företag blir förskyddade konkurrens vilket illustreras med flöde frånutsatta ett
S-sektorn. Omvandlingstrycket ekonomini ökar. med låg lönsamhetFöretag
1 får hävda sig.svårare att

Samtidigt kommer överföringar mindre lönsam till3 frånav resurser
lönsammare produktion underlättas.att

Även förutsättningarna för kapitalbildningen 2 påverkas. inreDen
marknaden frigör den tidigare S-sektorn.resurser ur
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innebärDet kapitalstocken förnyas snabbare takt,iatt atten
teknikinnehållet höjs och produktiviteten därmed ökar. Höjdatt
produktivitet innebär i snabbaresin ekonomisk tillväxt. dettaItur
sammanhang måste hänsyn till de förväntade positivaäven taman
effekter uppstår den marknadenSverige i inreattsom genom
kommer kontakt medi olika forskningsprojekt fårEU:s och möjlig-
het del de anslag har EG-budgeten.i Volymenatt ta avsattsav som

begränsad. Spridningseffekten kan däremot bli betydande.är Det är
dock alltför vanskligt sig in kvantifieringar.någraatt ge

slutsatsen den marknadeninre kommer drivaMen är att att
strukturomvandlingen alla dessai avseenden.tre

Effekter strukturomvandlingen
EU-medlemskapettav

Skillnaden mellan EES-avtalet och medlemskap det gällernärett
strukturomvandlingen kortinte så sikt. lite längre siktPåär stor
kan det dock påverka vilken investeringar görs.typ av som

Med EU-medlemskap ökar förmodligen vertikalaandelen kett s
investeringar. investeringar hög utsträckning påverkarDet iär som
strukturen näringslivet, eftersomi de tenderar locka till sigatt mer

kompetens. Vertikala därmedinvesteringar kan upphovav samma ge
till k klustereffekter. Vid kritiskviss därnåsgränss en en massa
investeringar investeringar.genererar nya

Redan kandag teckeni klustereffekter data- ochinomman se
telekommunikationssektorn Storstockholm. Ungefäri männi-100 000
skor beroende denna sektor. direkt sysselsattaCaär 65 000 ärav

branschen.inom
1991 har hävdat den europeiska produktio-Krugman t attex

betydligt högre utsträckningi hittills kommer koncen-än attnen
den marknaden förverkligas. dettanär Om ärtreras gemensamma

bra eller dåligt för enskild beror naturligtvis hur dessnation,en
generella attraktionskraft och relativa konkurrensfördelar ut.ser

EES-avtalet kommer däremot andelinnehålla hori-störreatt en
sontella dvsinvesteringar, sådana har närhet tillinvesteringar som
marknaden främsta argument.som

Tillfälliga effekter sysselsättningen kan också uppstå som en
följd företag ochvissa sektorer påverkas eller mindreattav mer

medlemskappositivt i Omvandlingstrycket skapas framförEU.ettav
allt den ökade konkurrensen den marknaden. de flestainre Förav
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därvidlagEU-medlemskap intesektorer och branscher kommer ett
EES-avtal.skillnad jämfört medinnebära någon ettatt

viktiga undantag:finns dock tvåDet

sektorer idageffekterna integäller vissaDet somena
medlemskapet.följerEES-avtalet, Detingår i men som
jordbruketlivsmedelsindustrin.framför alltgäller öppnas

finns dock avtalRedan dagvid EU-medlemskap. iförst ett
jordbrukspro-föroch vissafri handel mellan SverigeEGom

kapitelåterkommerdukter. Till detta i 10.
generellt för helaoch gällerlångsiktigtandraDet är mer

skapaambitionerberorekonon1in. EUzsDet att enom
hårdvalutapoli-lyckas ellereuropeisk valuta Engemensam

stadietdet slutligavalutaunion måstetik och sågas varaen-
denekonomi eftersomomvandlingstrycketökar i en-

Effekternaväxelkursjusteringar.utesluter nationella attav
dvsväxelkurspolitikackommoderandefrångå k enen s -

eftersomalltkursmjukvaluta-politik där kronans anpassas
innebärfrån tillbokslut ändrar färgföretagens röttsvart -

priskänsligautveckla mindrestarkare drivkrafterockså att
eventuelleffekternaåterkommer tillprodukter. Vi enav

kapitel 15.valutaunion i

innebäraEU-medlemskapetdäremotrad branscher kanFör en
Kommerskolle-kapitalbildningen.förutsättningar då det gällerbättre

ochsvensk teko-,pekat effekter förhar positivagium t massa-ex
industriutvecklingenpappersindustri. Den mest upp-gynnsamma

uppkommerbetydande vertikala Vinsterinvesteringarstår görs.om
resultatdelsteknologiöverföringen,dels följd ettsom avavsom en

den ökade konkurrensen.

EG-vidsvensk tekoindustri1992 Konsekvenser för20 Kommerskollegium ett
SkogsindustriernaIndustriförbundet ochKommerskollegium,medlemskap.

ochsvensk1992 Konsekvenser EG-medlemskap förett pappers-massa-av
industri.
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Effekter Sverige stårom
utanför den marknadeninre

deltar denSverige inteOm i inre marknaden kan i principstaten
välja sina regler och lagar. den förändringarnamånIegna gynnar
ekonomin kan det emellertid ändå rationellt kvar vid denståattvara

redanEU-anpassning har skett."som
beslut utanförstå den marknadenEtt inre innebär ingalundaatt

slipperSverige de omställningskrav internationaliseringenatt som
och den inre marknadens för med Fortfarandeexistens sig. kommer

svenska företag konkurrera med europeiska bolag. Snarare röratt
det skillnadersig vilken takti strukturomvandlingen ägerom rum,
och med vilka medel väljer andra avseenden förbättra detiattman
svenska investeringsklimatet.

utanförSverige marknadRuta 7.4 EGzs inre-

I l_IIIIIII
Q

%h7åII
777II 1l|l I

Företag/Bransch,

utanförsituation den inre marknaden innebär den relativa positionenEn att
för svenska företag försämras. skift nedåtkan diagram liknas vidDet i vårt ett

kurvan. Nybildningen kapital långsammare.gårav av
försämras möjligheterna för överföring från gammaltDessutom av resurser

till illustreras med relativt jämfört med denDetta pil inytt. rutatunnareen
7.3.

hårdare21 Sverige införde den 1 juli 1993 konkurrens|ag, anpassad eftert ex en ny
förhållandende gäller inom EU.som
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utanför den inrebeslut ståvisserligensikt kankortPå attett
delta.beslutför företagenlindrigaremarknaden sig än attettte

trycketomedelbarahård.fullt likablirKonkurrensen inte Det
ochverksamheterkonkurrenskraftigamindrenedläggning om-av
och dende företagminskar.ekonomisvenskstrukturering Menav

världsmarknaden framförhar hävdanäringslivet sigdel attsomav
denkännamycketEU-företag, kommerallt snart att avgentemot

fått.marknadendenkonkurrensfördel företag inresom
beslutriskfinns det därförlite längre siktPå ett attattstoren

utlands-denutslagningstryck förutanför innebärstå EU störreett
svensk ekonomi.sektornkonkurrerande i

vändskonkurrensnackdelar ikan tänkaVisserligen sig attman
Ökade fallondo, ilönsamhetskrav behöverfördelar. inte vartvara av

höjdtillstimulerakande företag uppfyller dem.förinte Hotetsom
uppfinnings-effektivitet användningen,ökad iproduktivitet, större

kontrolloch bättrerikedom resurserna.av
antagligen enklaredetexportföretagendeFör är att egenstora

ornlokaliseramarknadendenhand etablera sig inre attgenom
debilagainvesteringsstudienEnligt iproduktionen. 6 väntas

stårSverigebetydligtdirektinvesteringarna bliutgående större om
gällermarknaden.deltar den Detutanför Sverige i inreEU än om

och strategis-vertikalahorisontella,för alla investeringartyper av -
märksdelstrukturomvandlingensavgörande skillnaden förka. Den

denutanförvertikala Står Sverigeframför allt de investeringarna.i
iutgående vertikala investeringarnamarknaden kommer deinre

dedvsdefensiva,utsträckningbetydligt änstörre att varaannars
produktion.inhemskkompletterakommer inteersättaatt --

konkurrens-denökaUtslagningstrycket kan alltså inomväntas
tilldraMöjligheternasvenskt näringliv. sigdelen attutsatta av

deltagande. Sverige fårvidsamtidigt mindre godablir än ettresurser
kapitalstock. Anpassningendelantagligen inte storat sammaavex

för arbets-rörlighetenfriaeftersom denkan dessutom trögare
arbetsmarknad. fårSverigesvenskomfattakommerkraften inte att

idé- och teknik-dentillomedelbara tillgångheller inte samma
utvecklingsprojekt.ochforsknings-spridning EU:sgenereras avsom

denavkastning,kräva högreKapitaltillförseln kommer att omen
ska minska.inte

Även kapitalstockennybildningen på-ochinvesteringarna av
skillnadenmed1993 räknarAndersson och Fredrikssonverkas. att

lägreprocentenhetdrygdirektinvesteringsvolym kan blitotali en
utanför denväljer ståandel SverigegivetBNPmätt attattavsom

marknaden.inre
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Även utanför kan emellertid väljaSverige sinEU väg näregen
det gäller högteknologi. fordrar dockInvesteringarna såt storaex
belopp, det särskilt sannolikt hand kaninte Sverigeäratt att egen
uppbåda den volym behövs för med desigmätaattsom resurser som
spenderas och kommer företagen där till godo.inom EU Detsom

förtalar nybildningen kapital kommer blii sin tur att attav
långsammare eljest.än

Utslagningen vid beslut utanför den marknadenstå inreett att
riktar första hand de företag arbetar exportmarkna-sig i mot som
den. Andra delar ekonomin, offentliga sektorn, kandentav ex
skenbart tyckas mildare villkor, omfattasSverige inteom av

konkurrensregler och krav ekonomisk konvergens. Densträngare
offentliga sektorn emellertid inför omställningskrav obe-står stora
roende deltar den ej. Riskenmarknaden ellerSverige i inre ärom
också kraven eftersom deomställning blirpå ännu större,stor att
exportintäkter bidrar till minskaoffentlig finansiering väntassom
och eftersom tillväxten industrisektorn antagligen bliri svagare.

Tabell 7.5 Integrationens effekter strukturomvandlingen
i svensk ekonomi

Utanför EES EU

Utslagning kapitalav
På långsammarekort sikt snabb snabb

långPå sikt taktomfattande högre takt högremer

Överföringav resurser
Kapital oförändrad smidigare smidigare
Arbetskraft friktion rörligrörlig

långsammareTeknikspridning snabbaresnabb

/Vybi/drriny kapitalav
Ingåendedirekt-
investeringar, volym begränsad högre högre
Vertikala investeringar defensiva offensiva
Förutsättningar för
FoU-produktion goda bättresämre

22 Se bilaga 6 till utredningen.t ex
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Sammanfattning7.6

kapitel definierats samspeletStrukturomvandlingen har dettai som
kapital,olika gammalt till-mellan Utslagningentre processer: av

komsten kapital överföringennytt samt av resurser.av
UtslagningenOmvandlingstrycket påverkas högre konkurrens.av

markna-kapital påskyndas samband med dengammalt inrei attav
effekt för nybild-förverkligas. den kommer ocksåden Men att

den ökakapital innovationerna,i måttoningen väntasatt geav
tekniksprid-förenkla ocholika forskningsprojekt, teknikimportdel i

fråneffektivare överföringunderlättaning samt resurseraven
bara kapitalettill Friktionen gällergammalt minskarf inteDetnytt.

placeringsområdenförhållandevis olikaflyter snabbt mellan isom
näringsidkare,arbetskraft och iolika gäller också förnationer. Det

tillträde tillvidgas och flersamband med etableringsrätten vinneratt
stängda marknader.tidigare

den marknadenredanSammanfattningsvis kan inresägas att
inför ökadesvensk ekonomi ställssvenskt näringsliv ochinnebär att

relationoberoende vilkenkrav förändring, Sverigetyp avav
ha tillväljer EU.att

emellertidMekanismerna för resursöverföringen varieraväntas
marknaden och får delberoende deltar denSverige i inre avom

kapital-inriktningenrörligheter Vidare kommerdess fyra eller
och därmed långsiktigform direktinvesteringarbildningen i tav ex

beroendekraftigtnäringslivsstruktur skilja Sverigesigatt om
utanför fortsattEU-medlemskap eller in-EES-avtal, stårhar ettett

tegration.
omvand-medför det högstamedlemskapbedömerVi att ett

smidigtde förutsättningarnalingstrycket också attgynsarnmastemen
förgrund högredärmed läggaklara strukturomvandlingen och en

märksEES-avtaletochSkillnaden mellan detta alternativtillväxt.
diskuteradekapital, vilketframför allt nybildningen vii närmareav

kapiteli
marknaden kommerbedömer utanför densituation inreVi att en

offentligaomställningskravmedföra kortsiktigt mildare tatt ex
villkoren för denSamtidigt kommerverksamheter deltar.än om

bådekonkurrensutsatta försämras,delen svensk ekonomi attav
relativt konkurrenterden skyddade sektorn ochrelativt i Sverige

ochblir långsammare,exportmarknaderna. Produktivitetstillväxten
därmed den ekonomiska tillväxten.
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Arbetsmarknaden8

Syftet med detta kapitel vilken måniär utrönaatt
arbetsmarknaden och lönebildningen kommer på-att
verkas eventuellt svenskt medlemskap EUiett samtav

diskutera vad den fria rörligheten för arbetskraftenatt
kan förinnebära Sverige.

Inledning8.1

Under låg den arbetslösheten i genomsnitt1993 öppna 8 procent
arbetskraften, vilket Därtill ska läggas355 000motsvararav personer.

mellan och omfattades k arbetsmarknadspoli-5 6 procent som av s
tiska åtgärder. Andelen människor jobb den högsta underärutan
hela efterkrigstiden.

bakgrundenden dystra faller det naturligt undra hurMot sig att
arbetsmarknaden och möjligheterna sysselsättningjobb ochatt
kommer påverkas den marknaden eventuelltinre ochatt ettav av
svenskt medlemskap i EU.

frågor. finns finns hellerenklaDet svåra ingaDet Detär svar.
allomfattande förklara vad skeringa entydigt kanteorier som som

och hur till "normala" förhållanden ska till.återgången mer
lågkonjunktur skiljer från tidigaresig i så måttoDagens att

företagen betydligt högre förr dragit nedi utsträckning harännu
antalet anställda takt med produktionen har fallit. Exportindu-i att

efter den kraftiga deprecieringen framstrin ett stortemotser
Övertidsuttagetuppsving. har redan det säkertvuxit. inteMen är att

detta också betyder anställningarna kommer öka. Företagenatt att
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har potential för andelproduktivitetshöjningar. Exportindustrinsstor
den totala sysselsättningen därtill ganska låg. bedömareMångaärav

därför det dröjer sysselsättningen tillinnan återgårtror att mer
normala den den alls det.nivåer, i mån görnu

sikt brukar ekonomin inställer vissPå sigsäga attman en
viktsnivå för sysselsättningen. arbetslöshetennivåDen ärsom
oberoende konjunktursvängningar kan kallas den strukturellaav
arbetslösheten eller jämviktsarbetslösheten. engelskaDen ärtermen

non-accelerating inflation of unemployment".NAIRU rate-
Med det arbetslösheten innebär detnivå inteattmenas en som

finns inneboende eller nedåt.någon priserna sig uppåtpress vare
hur väl arbetsmarknaden lönebild-bestäms i sin ochNivån tur av

fungerar.ningen
Återkommandehar länge haft låg jämviktsarbetslöshet.Sverige

reallöneanpassningar offentligadevalveringar, den sektornssamt
spelat viktig bidragande förklaringhar roll. harexpansion Enen

arbetsmarknadspolitikenemellertid den aktiva ochansetts attvara
arbetsmarknaden mellan lediga platser och arbetslösamatchningen

väl.har fungerat

8.1 Faktisk arbetslöshet och jämviktsarbetslüshet olika länderTabell i

JämviktsarbetslöshetFaktiskt arbetslöshet

1980-881969-79 1980-88 1969-79

7,0Belgien 4,5 11,1 4,8
4,6 7,3Danmark 3,6 8,6

Finland 3,5 5,0 2,6 4,7
3,9 7,8Frankrike 3,7 9,0

13,1lrland 6,7 14,1 9,1
4,4 6,9 4,9 5,4Italien

7,33,7 9,9 4,3Nederländerna
2,51,8 2,5 2,2Norge
1,4Schweiz 0,5 1,9 0,8

15,0Spanien 4,1 9,717,7
7,9Storbritannien 4,3 10,3 5,2
2,4Sverige 7,7 2,2 7,9
4,0Västtyskland 2,1 6,1 1,9

Österrike 1,3 3,1 0,5 3,0

Källa: Layard, Nickell och Jackman 1991. Hämtad bilaga 8 till utredningen.ur
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empirisktordentligtfinns ingetoklart. DetskerVad ärsom nu
resul-gamlatveksamtocksåtillbaka på.falla Det ärmaterial omatt

arbetsmarknaden.situationendenhåller i nyatat
deltagandet ihurförsökaföljande utrönadetikommerVi att

kanarbetskraftenförrörlighetenfriaoch denmarknadeninreden
tänkaskandenhurliksomarbetsmarknaden,svenskadenpåverka

jobb.harellersökersvenskardeförmöjligheternapåverka somsom
medskervadalltframförgrundar sigbedömningVår som

till år.tiofemefterdvsperspektiv,medelfristigtekonomin i ett
analyserekonomiskaibrukarsikt attantalängrelitePå man

kommerjämvikt. Härioch återgår antaattsigekonomin anpassar
strukturomvand-följdtillsektoriförsvinnerjobbde avenatt som

arbetstill-kommertiden ersättasmedutslagningenochlingen att av
verksamheter.andraoch isektorerandrafällen i

Undermindre svår.ellerÖvergången blidröja,kan senaremer
kvardröjandemedproblemetuppmärksammatforskningenhar

hysteresis-effekter.kfalloch"persistens iarbetslöshet extrema s
efterarbetenmed sinablivitmänniskorMed det avatt sommenas

slååteroförmögnaarbetsmarknaden,utanförhelt atthamnarett tag
ochanvänds,de inteförloradegår närKunskaperden.insig

arbets-iskolas in"Människorarbetslöshet.långvarigvidutarmas
tillfälligbaradärmed inteblirarbetslöshet utanTillfälliglöshetÅ

arbetslöshetenÅtminstone iuppgångvarjedelbestående.delvis aven
riskerar permanentas.att

skekanvadvid frågandröjahär kortskaDärför vi somom
val.olikavidför Sverigesiktkort

kapitelisågviframtiden utgör,Förväntningar ensomom
dedömaAttbeslut investera.företagensbakomfaktorviktig avatt

med-företagenbedömerhar gjorts,enkäter ettochstudier som
EES-avtaletochEES-avtalet,änlemskap i EU gynnsammaresom

den inreutanförhelt ståbeslutfördelaktigare än attettsom ochårsskiftetvidkraftträdde iEES-avtaletEftersommarknaden.
delanalysdennaikankortsiktigtintresse ärvårteftersom nu

utanför-alternativet.frånbortse
vinnerföretageninnebärmedlemskapetochEES-avtaletBåde att

dockupplevsMedlemskapetmarknaden.den inretill somtillträde
påverkakannågotvaraktigt,blirdeltagandetförgaranti somatten

investeringsvolymen.

demoberoendejobb,hardem avbestämsreglerna somförklaring ärEn av1 att
insider-outsider-kförgrundenärDettaarbetsmarknaden.står sutanförsom 1988.Kazamaki1988,och SnowerLindbeckSeanalyser. t ex
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Beslut investeringar långsiktiga.är Den totala investerings-om
volymen kan minska vidväntas svenskt tillnej komman-iEUett en
de folkomröstning.

Mindre och medelstora företag med huvudsakligasin verksamhet
i Sverige kan vid svenskt nej till tänkasEU frånavstå planeradeett
investeringar. företag,Större ofta har något längre tids-som en
horisont i sina investeringsplaner, kan omlokalisera delen av
investeringar till andra områden. harDetta också framgått av
investeringsenkäter och företagsstudier.

Allt lika innebär det i fall den totala investeringskvo-annat att
kortsiktigt blir lägre vad blir falletten än vid EU-med-som ett

lemskap. Därmed sjunker aktivitetsnivån ekonomini och med den
efterfrågan arbetskraft och sysselsättningen.

situationI där ekonomin kraftigi ojämviktär dagien som -med ledig kapacitet och hög arbetslöshet betyderstor det att-arbetslösheten kortsiktigt ökar jämfört med beslut bliett att
fullvärdig medlem i EU.

denHur totala sysselsättningen utvecklar sig dock svårtär att
bedöma. Redan EES-avtalet innebär företagen deltar i denatt
europeiska inre marknaden och därmed för hårdare konkur-utsätts

och ökat omvandlingstryck. Många företag har redan ställtrens om
införsig de förhållandena. Andra har framföranpassningen sig.nya
kortPå sikt innebär det strukturomvandlingen går snabbare.att
Skillnaden emellertidär arbetslösheten kan öka ytterligareatt -eller återhämtningen dröja något följd väntadesom atten av-

investeringar helt enkelt inte blir eftersom företagen avvaktarav,
eller för de placerar sina investeringar utomlands.att mycketHur
beror företagens förväntningar vilka olikheter ekonomiskiom
utveckling de båda alternativen kan leda till.

åPå två siktårs kan det därmed skillnadett vissgöra en om
Sverige eller tillsäger nej medlemskap i EU. skillna-Hurett stor
den blir i investeringarna går inte förhand:säga det beroratt
företagens förväntningar och deras bedömning den ekonomiskaav
utvecklingen under de båda alternativen. Givet företagen skulleatt
bedöma framtidsutsikterna för deras verksamhetatt vore gynnsam-

vid EES-avtal, kommer naturligtvis derasmast investeringarett att
påverkas därefter. dag tycksI dock inte denna uppfattning ha någon

dominerande plats i svenskt näringsliv.mer
litePå längre sikt kommer rimligen denna effekt klingaatt av.

Avgörande för sysselsättningens utveckling blir då hur för-Sverige
mår hantera löne- och prisbildningen.att Det troligt dessaär att
frågor löses lättare i samarbetenärmare Europa-nivå och vidett
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be-enligt vårkommermedlemskap i EUmedlemskap i EU. Ettett
underlättarreallöneutvecklingochtillväxtdömning somatt ge en

självaintedäremotpåverkarMedlemskapetlönebildningsprocessen.
Sverigeangelägenhetsvenskinternlönebildningen. Det är somen

bestämmersjälvt över.
sysselsätt-utredningentillbilagabedömer1993 8Odhner att

bästallraochmedlemskap i EU,vidbästblirningsmöjligheterna ett
antagandetvilarBedömningenvalutaunion.deltagande ivid enett

kontrolleramotivstarkarefårdåarbetsmarknadens attparteratt
valutauniondeltagandet iföretagenikostnadsökningar ensamt att

politiken.ekonomiskadendisciplin iökadframtvingaväntas en
denvärdetskrivavaltsällaninteårenharSverige att nergenom

dra iväg.hotatarbetslöshetenkronansvenska när att
kapiteli 14litefrågordessatillåterkommaska omVi senare

detunderstryka ärhärdockvillstabiliseringspolitiken. Vi ytterstatt
arbetsmarknadsorganisationerochsvenska företaghurfrågan om

iSverige avgörkostnadsutvecklingen iochlöne-pris-,klarar som
kommerinflationocharbetslösheti attvariationermånvilken

begränsas.kunna
allt koncentreraframförnedan skaföljande avsnittende ossI

med:skervad som

arbetsmarknaden iförhållandena stort,I
lönebildningen,I
migrationen.I

europeiskochSvensk8.2

arbetsmarknad

Fråndrygtunder 101993inom EU procent.Arbetslösheten var
arbetslöshetengenomsnittligadentill1970-talet 1983mitten stegav

underdenharDäreftertillomkringfrån 103EUinom procent.ca
denSverige öppnaoch Imellanlegat 111980-talet 8 varprocent.

för1980-taletbörjanidrygthögst 3arbetslösheten procentsom
1980-talet.underknapptdärefter ligga 2 resten avprocentatt

betydligtSverigeiarbetslöshetendenlågårUnder många öppna
längredet intedag gårEU-länder.flertalet I attiunder nivåerna ur

arbetslöshetsni-mellanskillnadutläsa någonOECD-statistiken större
ochSverige EU.vån i
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Tabell 8.2 Arbetslösheten allt värre

Genomsnittligarbetslöshet i arbetskraftenprocentper av

1960-64 1985-89 1992 1993

Belgien 2,2 11,0 9,8 11,9
Danmark 1,5 8,5 10,9 12,4
Finland 1,4 4,7 12,4 16,6
Frankrike 1,4 10,1 10,3 11,2
Grekland 5,3 7,5 9,4 10,0
Irland 5,1 16,9 17,0 19,5
Island 0,1 0,9 2,3 5,3
Italien 4,8 11,6 11,2 10,9
Nederländerna 0,4 8,7 5,6 8,5
Norge 1,7 3,0 6,2 5,7
Portugal 1,8 7,1 4,7 4,7
Spanien 2,3 20,0 17,9 22,5
Storbritannien 1,7 9,6 10,1 10,7
Sverige 7,3 7,9 52 7,3
Schweiz 0,0 0,6 2,8 4,6
Tyskland 0,4 6,3 4,7 10,1
Österrike 2,0 3,4 4,0 4,8

Källa: OECD.

Vid internationell jämförelse framstår däremot den hittillsen
mycket begränsade långtidsarbetslösheten i Sverige unik. fleraIsom
europeiska länder uppgår andelen långtidsarbetslösa medextremt -det människor gått jobb i års tid tillmenas änsom utan ettmer -över 50 antalet arbetslösa. Den längeså lågaän svenskaprocent av
andelen långtidsarbetslösa kan emellertid bero den högaatt
arbetslösheten förhållandevisär färskt datum.av

Andelen långtidsarbetslösa vidgårgränsen månadersex- -stiger emellertid snabbt i Sverige. Skillnadenäven mellan svensknu
och europeisk arbetsmarknad suddas alldeles oberoende in-ut av-
tegrationsform, oberoende medlemskap eller EES-avtal.av

dag harI Sverige arbetslöshetöppen inte skiljernämnvärten som
frånsig den gäller i många EU-länder.som
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procentländerlångtidsarbetslöshet i olikaTabell 8.3

andellångtidsarbetslösasochArbetslöshet

199219901979

AntalAndelAntalAndelAntalAndel
långtids-arbets-lângtids-längtids- arbets-arbets-
arbets-lösaarbets-lösaarbets-lösa

%lösa i%ilösa%ilösa
totalatotalatotala avavav

antaletantaletantalet
arbetslösaarbetslösaarbetslösa

10,369,98,761,57,5Belgien
11,133,79,536,26,2Danmark
13,13,58,0Finland ...... 36,110,238,38,930,36,0Frankrike
9,251,77,01,9Grekland .. 17,267,213,738,27,1Irland

10,771,111,151,27,8italien
6,848,46,435,93,5Nederländerna ..

23,65,919,25,22,91,9Norge
4,048,14,78,2Portugal .... 47,418,454,016,329,58,6Spanien

10,136,15,929,54,5Storbritannien ..
I534,856,81,7Sverige

7,746,34,928,72,9Tyskland ..
34,63,721,63,2Österrike

OECD.Källa:

iSverigesammanpressade i änbetydligthar varitLönema mer
facklighögmedförklarasdetkandelTillländer.andra enen

förekomstenochtjänstemannasidan,minst avanslutning, inte
centraliseraddrivitarbetsmarknadsorganisationerstarka ensom

starkjämnatsinkomsternaDärtill harlönebildning. enut genom
förhållande-ochskattereformenföreibeskattningenprogressivitet

haftharlågutbildadeblivitharResultatettransfereringar. attvis stora
levnadsstandardhaft lägrehögutbildadeochlevnadsstandardhögre att

1980-taletUnderEU-länder.fallet i mångavaritharvadän som
öka något.lönespridningendockbörjade att
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Förvärvsintensiteten har varit hög. Framför allt märks det i enandel kvinnor överstor 80 och äldre 55-64 påprocent- -arbetsmarknaden. Merparten kvinnorna arbetar i k traditionellaav s
kvinnoyrken, framför allt med service och inom offentlig sektor.
1991 56 de kvinnliga förvärvsarbetandevar procent sysselsattaav
inom offentlig förvaltning Ävenoch andra tjänster. i EU-länderna
ökar emellertid det kvinnliga förvärvsarbetetnu

Sysselsättningen har därtill högrevarit i Sverige mångaän
andra håll. Under slutet 1980-talet rådde överhettning arbets-påav
marknaden, med flaskhalsar i produktionen och arbetslöshetstal ner

1 arbetskraften följd.mot Antaletprocent vakanser dockav ärsom
flerinte här i andra länder.ännu

EG:s regelverk8.3

Den europeiska gemenskapen innebär också arbetsmarknaden skaatt
Trots det andelenär EU-medborgarevara gemensam. bor isom ett

EU-land relativt låg: baraannat 1,5 befolkningen ellerprocent av camiljoner5 år Rörligheten1991. har lågvarit sedanpersoner mitten
1970-talet. Växande arbetslöshet har begränsatav migrationen. Bara

0,1 EU-ländernas befolkning flyttarprocent under frånav ett ett
medlemsland till Rörligheten mellanett regioner i ochannat. ett

land inte högreär än 0,2 isamma genomsnitt. För Sverigeprocent
1985 andel procent.0,4var samma

friaDen rörligheten för arbetskraften

EU eftersträvar öka rörligheten för arbetskraften.att För att
människor ska beredda flytta mellan olika länder krävs dockvara att
bland de inte förlorar de rättigheter formannat iatt pensionerav
och intjänade förmåner de arbetat ihop.som

friaDen rörligheten innebär emellertid inte helstatt vem somkan slå sig varhelst han eller hon vill. friaDen rörlighetenner
omfattar först och främst arbetstagare.

2 Svenska kvinnor skiljer sig fråndock europeiska kvinnor de iattgenom storutsträckning arbetar deltid. Se vidare bilaga 9 till utredningen, Välfärd ochlevnadsvillkor i Västeuropa.
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underlandmånader ifår iarbetssökande vistas annatettEn tre
arbetssökandedenSamtidigt harjobb.sökereller honhantiden som

för-ellerA-kassanfrånarbetslöshetsersättninguppbärarätt att
emellertiddetkrävsmånaderEfterhemlandet.isäkringsinstans tre

förförsörjning, rättenför sinkansjälv atthon attellerhan svaraatt
gälla.skavillsigbosättafritt manvar

EU-land hararbetslös iofrivilligtblir annatettEn somperson
kvalifi-deuppfyllerhan/ honersättninglandetsdettillrätt om

där.gällerkationskrav som
åtgärderna utgörsrörlighetsfrämjandededelcentral avEn av

ocharbetskraftenerkännande. Förömsesidigtprinciperna om
erkännaskaocksåEU-ländernadetbetyderdelmänniskornas att

harlegitimationerochnationellaexamina. Kravvarandras tester
ochhögutbildadeföralltframförrörlighetenbegränsattidigare

akademiker.

socialpolitikenochEU8.1Ruta -
med-olikadeför hurreglerbindandefinnsartikelRomfördragets S1Redan i

sig överför rörvälfärdssystemsamordna sinaska somlemsländerna personer
gränserna.

Enligt EU:ssocialpolitiken.kapitelsärskiltEnhetsakten ägnar ett
arbetstagarnasocharbetsmarknadendärmed frågor rörterminologi somavses medfattasdockområdet måstesocialadetBeslutvillkor.ochrättigheter

förrörlighetenfriadenfrågorgällerDetsammaEU.enhällighet inom om
arbetskraften.

socialpolitikenpåverka frågor rörfrånavstårEUinnebär inte somDet attatt Delsområden.till tvåkoncentrerasAnsträngningarnaarbetsmarknaden.och
dels ingripertrygghetssystem,socialaländernasolikadeförbättraförsöker man frifårarbetskraftenförinstitutionerövrigaoch attEG-domstolen garanteraatt

rörlighet.
yrke isittocharbete annatsöka utöva ettharEU-medborgare rättEn att

Demedborgare.värdlandetsgäller förvillkorEU-land egnasomsamma fackligaanställningsvillkor,övrigaochlöngällerreglernagemensamma myndighetsutövninggällertjänsterförmåner. Barasocialaochrättigheter som
ochfrireglernafrånundantasfårsäkerhetoch om enlands inreeller yttreett

arbetsmarknad.gemensam
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Begränsningar för icke-EU-medborgare

medborgarskapetDet är i EU-land medborgarskap iett som ger
unionen. asylsökandeEn eller har beviljatsen person som uppe-
hållstillstånd i EU-land har inte automatiskt tillsigrättett att ta ett

landannat
Från till ökade1950 andelen1990 utländska medborgare från 5

till befolkningen16 dei västeuropeiska länderna. Antaletprocent av
asylsökande har under ökat kraftigt.år Från antalet1983senare steg
från till74 000 år 1992.672 000 inslag denEtt i västeuropeiskanytt
invandringen människor från fdutgörs Jugoslavien. Dessa uppgårav
till drygt och får750 000 tillfälligt de flestai länder,stannanumera
vid sidan asylsystemet.om

faktiskaDen invandringen till EU/Efta-området har sedan 1989
frånstigit till knappt1,9 miljoner 1992.53 Antalet invandrare inom

EU-området beräknas till miljoner.15-20 Det totala antalet illegalt
arbetande utlänningar i EU/Efta har uppskattatsILO till 2,6av
miljoner.

Även den arbetsmarknaden realitet iär EUom gemensamma en
och också i EES deninte fria rörlighetenär förnumera personer
fullt förvekligad förrän identitetskontroller har försvunnit vid

mellan EU-länderna.gränserna Här pågår intensivt förhandlings-ett
arbete, såväl gemenskapsnivå mellan de nio EU-ländersom som
deltar deti k Schengen-avtalet. Schengen-länderna har ambitionens

EU-lösningarna förväg,i eftersom dessa bromsasatt brittisktav
motstånd. deFör inre ska kunnagränserna helt måsteatt öppnas

förutsättningarvissa uppfyllda. gällerDet visum-vara gemensamma
bestämmelser, i vissa avseenden avstämd asylpolitik, polisiärt ochen
rättsligt samarbete enhetlig gränskontroll ickesamt en gentemot
deltagande länder. På hållerEU-nivå mellanstatliga konventioner

utarbetas för skapa dessa förutsättningar. Dublinkonventionen,att att
gäller behandlingen asylsökande den k gränskon-Yttresom av samt s

trollskonventionen hittills deär uppmärksammade resultaten.mest
Dublinkonventionen har ratificerats de tolv medlemsstater-av sex av

medan gränskontrollskonventionen harinte undertecknats.ännuna,

3 Den fria rörligheten omfattar emellertid även EU-medborgares familj.
4 Coleman 1993, refererad i bilaga 8 till utredningen.
5 Invandring och asyl i teori och praktik SOU 1993:113.
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ökadeförslagväcktsemellertiddetharEU ävenInom sats-om
bland demländerFleraidentitetskontroller.internaningar -

tankar. Fråganalla sådanahar sigNederländerna ommotsatt-
sannolikt under långkommerarbetstillstånduppehållstillstånd och

innebärangelägenhetnationellförbli Dettid framöver attatt en
regler.tillämpafortsätta sinakanSverige att egna

sociala dimensionen"Den

gällerdetlagstiftamöjlighetRomfördraget närEU t exattenger
Maastrichtochför kvinnorlönarbetsrniljöskydd och lika män.

angränsandeochdessamöjlighetergemenskapensförstärker
områden.

stadgasocialskulleväcktes tanken EG1988 rutaantaatt en
medkompletterasskulleflera. Europa8.2. Motiven Företagensvar

fannsförslagetBakomför "löntagarnasregelverk Europa.ettett
tanken,skulle inte,dumpningsocialrädsla för Företagenäven var

dåligaarbetskraft ochlågbetaldhjälpmedkonkurrerakunna av
arbetsvillkor.

Införområdet.socialadet Maa-gradvisAmbitionerna växte
allvarsociala dimensionen"dentaladesstrichtfördraget att nuom

emellan.samarbetetskulle in i EU-staterna
bindandeidéernaemellertidsigStorbritannien ut-motsatte om

socialaunder detländerbaraDärför skrevfästelser. 11 12 proto-av
ländernasprotokollet iintedet socialaFormellt ingårkollet. sett

särskilt kon-länge inteåtaganden. Innehållet såär ängemensamma
för mycketliteförprotokollet kritiseratsharIblandkret. att vara

åtaganden.faktiskaför litelitedeklaration, av
gemenska-användaländerna kan sigemellertidinnebärDet att av

socialadetförändringargenomföraförinstitutitioner attpens
detta.betalamed ochbehöver inteområdet. Storbritannien vara

vidgas.majoritetsbeslutfattaMöjligheterna att

Journal ofMobility"and LabourSingle MarketA TheSe vidare Tovias,6 ur
förutsikternadiskussion22/1992. FN., förPlanningDevelopment enomenno

visumpoiitik.immigrations- ocheventuell gemensam
arbetsmarknads-framför alltbegrepp har använtsdumpning ärSocial7 ett avsom

konkurren-situation därbetecknaEU-ländernaföri de nordligaföreträdare att en
underbjudatvinga löntagareskulle kunnainvesteringar attföretagenssen om

rättigheter.och socialavad lönervarandra avser
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Minimidirektiv kan med kvalificerad majoritet detnärantas

arbetsmiljö,I
arbetsförhållanden,I
jämställdhet arbetsmarknaden,I
information och samråd med arbetstagare,I
åtgärder för långtidsarbetlösa.I

krävs enhällighet.övrigtI

socialaRuta Det protokollet8.2 -

lades förslag vidgade regler1989 det sociala området fram detett om av
europeiska rådet, består medlemsländernas regeringschefer och presi-som av
denter. Upprinnelsen från EU-kommissionens presidentsträvan Jacquesvar en
Delors i arbetstagarnas stadfästaEuropa motvikt till företagens ochatt en
marknadens Europa.

sociala protokollet blevDet emellertid aldrig del formellanågon EUzsav
regelverk. Vid Maastricht-mötet röstade Storbritannien förslaget. Deemot

ländernaövriga elva enadesdäremot stärka roll arbetsmarkna-EU:sattom
den tillägg till Romtraktaten. dokument signeradesEttett egetgenom som gav
uttryck för vilka sociala rättigheter de skulle tillfalla anställdaansåg ochEU:s
löntagare.

innebär deDet övriga länderna får lov använda sig institutio-EU:satt att av
för beslut gäller social- och arbetsmarknadspolitik. Storbritan-att antaner som

nien behöver dock inte med och finansiera eventuella sådana insatser.vara
dokumentet ingår grundläggandeI vissa rättigheter. endabindande kravetDet

dock förbud arbete för barn underär år.15mot
Behovet socialpolitik har bl med risken förmotiverats såav en gemensam a

kallad social dumpning. Med det företag spelar länderatt utmenas emot
varandra, de bjuder under varandra vad gäller löner och anställnings-att
villkor. uppmärksammat fallEtt k social dumpning gällde portugisisktettav s
företag med sig arbetare från Portugal vid järnvägsbygge itogsom egna ett
Frankrike. anställdaDe efter portugisiska villkor, vilket betydde lägreersattes
lönekostnader franska avtal hade tillämpats. EG-domstolenän bestämde iom
sitt utslag franska löner skulle ha utbetalats.att
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detEU-länderna fattar beslutemellertid inga närgemensamma
gäller:

organisationsrätt,I
löneförhållanden,I
strejkrätt och till lockout.rättI

regler vadmedlemsländer vill får införaDe änsträngare somsom
minimidirektiven.ianges

Arbetsmarknadspolitiken8.4

arbetsmarknaden myckethar relationerna ochiSverige mångtI
EU-ländernareglerats själva kollektivavtal. Blandparterna genomav

Enligtlagstiftning den enskildes rättigheter utbredd.är om mer
uppfyllasminimidirektivMaastricht-avtalet ska emellertid kunna

med hjälp kollektivavtal.även av
arbetsmarknads-Skillnaderna det gäller svensk och europeisknär

politik kan och delar:mycket sammanfattasi övrigt, igrovt, tre

aktiva åtgärder,prioriteringen av
stödet till de arbetslösa,
utformningen arbetsrätten.av

åtgärderAktiva

tillEuropeiska länder använder mellan och sin BNP1 6 procent av
arbetsmarknadspolitik. andelen årSverigeI 1991.3,75 procentvar

frånskiljer därmed volymmässigt mycket mångaSverige intesig
ställetandra länder avvikelsen uppkommer iii Europa. Den stora

ocharbetsmarknadspolitikens uppdelning mellan aktiva passivai
åtgärder. framför kontant-ha "arbetslinjen"Sverige prioriteratanses

8 Det emellertid utformas, eftersomär osäkert hur reglerna till slut kommer att
så påminimidirektiven deltagarei fall kräver kollektivavtalet omfattar allaatt

arbetsmarknaden, och inte organiserade och därmed anslutnabara dem ärsom
till avtal.
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Tabell 8.4 Arhetsmarknadspolitikens kostnader 1991

Offentliga utgifter för Aktiva åtgärders andel av
arbetsmarknadspoli- totala utgifter
tiken, BNPprocent av

Belgien b 3,8 28,3
Danmark 6,1 22,7
Finland 3,4 38,1
Frankrike 2,7 29,9
Grekland 1,2 40,2
Irland 4,3 34,3
Italien 1,5 52,6
Nederländernab 3,3 32,6
Norge 2,3 45,1
Portugal 0,8 62,5
Spanien 3,5 21,5
Storbritannien 1,9 29,3
Sverige 3,8 552
Schweiz 0,6 39,3
Tyskland 2,7 44,3
Österrike 1,4 24,3

1989, b- 1990a-
Källa: OECD.

linjen", inrymmer arbetslöshetsersättningar förtidspensione-ochsom
ringar.

de totala utgifterna för arbetssökandeAv har de aktiva arbets-
marknadspolitiska åtgärderna tidigare för inästan 60svarat procent

förSverige. Snittet ligger under procent SkillnadernaVästeuropa 30
har dock utjämnats. beror framför alltDet arbetslösheten iatt

snabbtSverige och kontantersättningarnastigit, med den. harAMS
kapacitetinte skapa tillräckligt med beredskapsarbeten,att ut-

bildningsplatser för alla arbetslösa aktivt stöd.attrn m ge

9 Se Calmfors 1992 Lessons from the Macroeconomic Experience of Sweden, i
European Journal of Political Economy, refererad i bilaga 4 till Ekonomikommissio-

betänkande SOU 1993:16.nens
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Utgifterna för den aktiva arbetsmarknadspolitiken har framför
allt till efterfrågeinriktadegått och sysselsättningsskapande åtgärder.
Till de efterfrågeinriktade åtgärderna hör arbeten,temporärat ex
handikappåtgärder, beredskapsarbeten, ungdomssatsningar, lönebidrag

företagsutbildning.och
andel ungefärIrland och Danmark likaSom BNP satsarav

mycket matchnings- och utbudsstimulerande åtgärder.Sverigesom
Efter den snabba arbetslösheten harstegringen i Sverigeav

skillnaden EU-landerna utsträckning suddatsigentemot stor ut.

Arbetslöshetsersättningen

markant skillnad och andraregelverket mellani SverigeEn annan
länder den mycket korta under vilken arbetslöshetsersätt-periodär

betalas har heller obligatoriskthaftning Sverige inte någotut. system
arbetslöshetsförsäkring.för

någraTabell 8.5 längd för EU-länder,arbetslöshetsförsäkringar i
Sverige, 1989Norge och Finland

Belgien obegränsadtid
månaderDanmark 30
månaderFrankrike 30
månaderIrland 15

6 månaderItalien
36 månaderNederländerna

månaderSpanien 24
Storbritannien 12 månader

månaderTyskland 12
månaderSverige 74

Norge 20 månader
månaderFinland 23

âr,Anm.: För Sverige tidslängden 300 55formellt dagar för under menpersoner
450 dagar för 55 och formellt 80 veckor,äldre. l Norge tidslängdenpersoner
i Finland 100 veckor.
Källa: EmploymentOutlook, OECD1993.
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betalar också förhållandevisSverige dock exceptionelltinteut -
höga Betalningen utsträckningersättningar. relaterad tilli vissär-

tidigare lön enlighet med inkomstbortfallsprincipen. Utförsäkringeni
ska enligt reglerna ske andra länder. Möjlig-snabbare i mångaän

kvalificera den faktiskaheterna för minskar docksig periodatt en ny
skillnaden.

Syftet med det svenska människor snabbt skaåterärsystemet att
komma arbete, arbetsmarknaden elleri antingen den reguljära

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.genom
har tendensen riktning detgått i svenskaI EU mot systemet,

med betydelse för aktiva åtgärder.större

Arbetsrätten anställningsskyddoch lagen om

råder skillnader mellan vad gäller lagstift-länderna iDet EUstora
anställningsskydd och tidsbegränsade anställningar.ningen om

färre restriktioner tidsbegränsade anställningar,Ju som omger
desto högre blir personalomsättningen destooch blir andelenstörre
kortidsanställda företagen.i

för de europeiska länderna förtillsvidare-principenGemensamt är
anställningar. skiljer därvidlag från hör tillsigEU SverigeUSA.t ex
de länder har hårdast anställningsskydd.bestämmelser vad gällersom
Även Italien, Belgien och regler.Spanien, Frankrike har Detstränga

emellertid vanskligt anställningsskydd efter-jämföra gradenär att av
med anställning olika saker olika länder.isom man menar

8.6Tabell Hangordning tio länder med avseende gradenav av
anställningsskydd

Italien Japan
Belgien Storbritannien
Frankrike Holland
Sverige Danmark
Tyskland 10. USA

Källa: 1990Bertola och Emerson1985. SOU 1993:16.Hämtad ur

10 Regeringen har aviserat förändringar längd. Förslagersättningsperiodens finnsav
andra period ska omfatta maximalt 150 Därefter skadagar.attom en personen

frågai inte längre berättigad till ytterligare ersättning arbetsmarknads-ellervara
åtgärder.politiska
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anställningsskydd, omfattar rad olikaLagen LAS,om en mo-
ment. gällerDet a:

uppsägningsregler,
turordningsregler vid arbetsbrist,
regler för tidsbegränsad anställning,
regler för deltidsarbete.

avvikerSverige emellertid fråga turordningen vidi uppsäg-om
Dominerande förstningar. enligt regelnprincip sist inLAS är ut.-

emellertidvanligt EU-länderna. påverkasinte i PrincipenDetta är
regelverk.inte EGzsav gemensamma

8.7Tabell Tider för tillfälliga anställningar i olika länder

Krav Maximerad tidtyp
arbeteav

Belgien Nej 2
Danmark obegränsadNej
Frankrike Ja 2
Grekland Ja obegränsad
lrland obegränsadNej
Italien Ja 1
Luxemburg Ja obegränsad
Nederländerna Nej obegränsad
Portugal Ja 3
Spanien Nej 3
Storbritannien Nej obegränsad
Sverige Ja I

1,5Tyskland Ja

månader.Sedan den 1 januari 1994. Tidigare gällde 6
från 12 tillKälla: Bentolila och Saint-Paul 1992. Refererad Holmlund, bilaga

EkonomikommissionensbetänkandeSOU 1993:16.

då11 LAS infördes 1974, och omarbetades 1982, vissa förändringar vad gäller
tidsbegränsade anställningar gjordes. LAS innebär föreaget ställer högreatta

påkrav de sökande och väntar längre med anställa det är kostsamtatt attom
ocksågöra sig med personal Kazamaki, 1991 1993.och Den innebär attav

påinsider-outsider-uppdelningen 1993 ladesarbetsmarknaden förstärks. Hösten
förslag till anställningsskyddslag SOU 1993:32 Enligt det skafram.ett nytt

frånföretag möjligheterstörre till korttidsanställningar vissa undantagsamt
turordningsregler.
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skiljer också vad gäller tillfällig anställning.Sverige sig Tiden har
begränsad till månader, vilket jämförelsevis kort.varit heller6 Inteär

här kommer deltagandet iden marknaden kräva förändringarinre att
svenska regler. Sedan tidsgränsen för tillfälligtjanuari1 1994 ärav

arbete/ provanställning förlängd tilli Sverige år.ett

Effekter integrationenav

Arbetsmarknadspolitiken betraktas nationellinom EU som en
angelägenhet.

fattasbeslut ändå med enhällighet.måsteDe gemensamt tassom
innebär kan fortsätta driva den arbetsmarknadspo-SverigeDet att att

litik och riksdag vill. aktiv arbets-regering Inriktningensom en
marknadspolitik kontantunderstöd påverkaspassivtänsnarare

regelverk. gäller anställningsregler ochinte EG:s Detsamma trygg-av
hetslagar. det får förekommaFörutsättningen inte någonär att

diskriminering.nationell
Arbetsmarknadspolitiken har "oproblematisk deniansetts vara

bedömning legat till grund för förhandlingarna mellan Sverigesom
och EU.

regionalpolitiska begränsas dock deltagandeVissa insatser ettav
den marknaden. tillåtet betala före-i inre inteDet är t att utex

tagsstöd och lönesubventioner kan snedvrida konkurrensen.som
Sådana subventioner emellertid konkurrenssned-inteanses vara

vridande de till människor anledningutgår någon harom som av
nedsatt produktionsförmåga, och därmed arbete. dessasvårt Iatt
fall subventionen till arbetsgivaren för värdeskill-ersättningutgör en

företagsstödnaden. Varken direkta eller lönesubventioner är numera
särskilt vanliga regler borde därmed helleri Sverige. inteEG:s utgöra

problem.några större

Integrationens8.5

effekter migrationen

uppfattningvanlig de olika medlemslän-integrationenEn är att av
dernas arbetsmarknader och den fria rörligheten för arbetskraften
också ska innebära mellan länder ökar. harmigrationen Dettaatt
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viktig förutsättning för ochstörningarattansettsa vara en
chocker smidigt ska kunna hanteras eventuell valutaunion.i en

sak, praktik Erfarenheterna har visatteoriMen är en en annan.
från den miljödet ska mycket till människor bryterinnanatt upp

de vid.är vana
Vad då individs beslut migreraavgör atten

och faktorer:Lundborg 1990 1992 olikaanger

lön ochinkomster, arbetslöshetersättningar,I t ex
arbetsmarknaden form och arbetslöshetsgrad,i vakanserav
avstånd,
tidigare migration,

utbildning.ålder, kön,övrigt, t ex

Hinder för flyttning kan Bland dem finnsvariera. t ex:

språk,I
kulturella skillnader,I
klimat,I
sociala nätverk.I

flyttaHindren kan den materiellaövervinnas vinsten attom av
land tillfrån område till eller från ärett annat, ett ett annat,ett

tillräckligt stor.

Rörligheten inom EU

har rörligheten mycket låg. ska tillHistoriskt visat sig Detsett vara
förbetydande skillnader inkomster och människorersättningari att

hemmiljö och flytta tillska beredda bryta från sin ettatt uppvara
land.annat

Flyttbenägenheten mellan olika länder har variti Europa
olika delstaterbetydligt lägre rörligheten mellan i USA.än t ex

Förklaringarna kan språket spelar roll.många. minstInte storvara
Ökningen flyttbe-antalet tvåförsörjarhushåll kan också dämpaav

nägenheten. rörligheten finns mellan länder liggerDen största som
varandra och liknar varandra vad gäller traditioner ochnära som

kultur.

Långtidsutredningen12 Se Per Lundborgs studier till 1990 och 1992.t ex
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Flyttströmmarna har främst från syd tillinom gåttEU norr.
förväntningar rörligheten ska öka knyts tillVissa Spaniensattom

och Portugals deltagande den marknaden.i inre
länder har tidigare haft takt medmigration.Dessa Istor atten

välfärdsgapet mellan länderna sluts, minskar emellertidinom EU
fördrivkrafterna människor flytta ekonomiska skäl.att av

sikt dock rörligheten öka. det talarPå radFörväntas att en
förändringarinstitutionella då har hunnit slå Avregleringarigenom.

bostads- och arbetsmarknad bör öka rörligheten.inom blirDet
flyttalättare och lättare byta jobb.att att

det för omedelbaratalar det blirinte någraMen mesta att
och flyttbenägenhet människorrevolutioner i hosmigration som nu

och arbetsmarknad. människor likafår Alla be-inteären samma
flytta. olika hos olika yrkeskategorier.Rörligheten ärnägna att stor

Människor utbildningmed hög tenderar rörliga änatt mervara
dem språkbarriärerna förhållandevis låga.genomsnittet. För är I

spelar nationella bestämmelser behörighetsreglerstället och storen
förverkligandet marknadenroll. led den hari inreSom EU-ett av

länderna bestämt för ömsesidigt erkänna varandrassig examina.att
trolig effekt därför högutbildadeblir ochintegrationenEn attav

nyckelpersoner blir flyttbenägna.än mer
med relativt rörlighet människor medEn ärstorannan grupp

förhållandevis låg deutbildning konkurrerar mindresom om
kvalificerade jobben.

Erfarenheter från arbetsmarknadenden nordiska

haftNorden har arbetsmarknad sedan Erfaren-1954.en gemensam
heterna den tyder omflyttningarinte några ärstörreatt attav

svenskt deltagande marknaden.vid deni inrevänta ett
från och 1980-talen ländervisar iRönen 1970- Europa,att trots

mycket höga arbetslöshetstal ökadvarken har upplevt någon intern
rörlighet eller rörlighet till andra länder.någon extern

13 Grekland blev del den 1988, Spanienarbetsmarknaden ochen av gemensamma
Portugal blev det först 1993.

14 Pedersen 1993 drar slutsatsen de nordiska länderna kan bli attraktivaatt
fråndestinationsorter för mängd utbildade emigranter andrasämre länder ien

såEuropa. påDetta skulle i fall skapa tryck nordisk lönestruktur utjämnasett att
på nivånoch effekt och utformningen skattesystemet.ge av
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skillnader vadkrävs kraftiga inkomstskillnader ochDet stora
arbetskraftförgäller sysselsättning någon nettomigrationstörreatt av

ska komma till stånd.
de nordiska199315 mellanPedersen har studerat migrationen

mellan Norden ochhar också studerat rörlighetenländerna. Han
både den nordiskaDanmark medlemEU-länderna. intar avsom

arbetsmarknaden och särställning.EUav en
stabil.Danmark mycketInvandringen till från har varitSverige

nordiska arbets-samband med den friaförsta noterades iEn atttopp
noteradesmarknaden förverkligades. andra i mittenuppgångEn av

1970-talet då arbetslösheten drog Danmark.i iväg

frånDiagram 8.1 Bruttoinvandring Norden och lediga platser
1900Sverige 1965-1990 Index 1955i

2%

180

160- ,5 i
140- Nordisk invandring

5 :i120

100

30.

G0

40

20..

Ci-.ww..1....w.1yv1..1...v.
1965 19901970 1975 1980 1985

1992. bilaga 8 utredningen.Källa: Lundborg Hämtad tillur

EU-länderna har under de trettio årentillMigrationen senaste
relateradedessutomdel flödenaförhållandevis låg.varit Bara ären av

med.arbetsmarknaden. Familjemedlemmar flyttartill

ofPJ, InstituteNordic and Nordic-EC Labour Mobility Pedersen,15 Intra avÅrhus, Århus. 1993.och LundbergEconomics, University of Fagerberg
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Enligt Pedersens studie dominerade högutbildadeemigrationen av
såväl i antal. fannsomi emellertid också majoritetenHanprocent att

dem sig i återvände feminom Flytten till-år.vägav som gav var
fällig. Rörligheten mellan de nordiska länderna borde högre medvara
tanke faktorer kultur, historia ochsom gemensam gemensam -

Ändåundantar finskan likartade språk. har flyttbenägen-om man -
heten låg.varit

exempel Danmark sluteti 1980-talet. hadeEtt Sverigegavs av av
överhettad arbetsmarknad och arbetslöshetstal bara 1-2en pro-om

Danmark låg den arbetslöshetenI öppna 10cent. uppemot procent.
ÄndåAvståndet mellan de ländernatvå begränsar till kilometer.sig 4

det mycket danskar fann det mödan färjanvärt övervar att tasom
Sundet. förklaring till detta skulle kunna den förhållandevisEn vara

danska arbetslöshetsersättningen.generösa

Effekterna för Sverige migrationenav

Skillnader mellan ochSverige olika detEU-länder gällernär
lönestruktur och sysselsättning kommer deltagandevid svensktett

den marknadeni dvs redaninre EES-avtalet attgenom ge- -
flyttimpulser kan faktiskövergå i migration.som

massomflyttningar blirNågra det knappast tal sigom, vare av
människor söker hit ellersig söker bort.svenskar sigsom av som

Likafullt kan det finns skäl fundera effektervilka denöveratt
fria rörligheten kan för nyckelgrupper, högut-vissa tsom ex
bildade och specialister.

detta sammanhang har riskentalat förI svenskman om en
brain-drain", hjärnflykt. Med det högutbildade ochattmenas
Specialistutbildad kompetens skulle lämna för arbetenSverige en

lukrativ utlandsmarknad. Högutbildade upphov tillmer anses ge
effekter.positiva landet dräneras specialistkompe-Omexterna

kommer produktionens förnyelse hämmas. Konkurrenskraf-tens att
försämras, och med den tillväxten, lyderten resonemanget.

finns dock flera skäl ifrågasättaDet den bedömningen.att

hurinte attraktivaMan svenska högutbildade ochI vet pass
svenska forskare den internationella marknaden.är Hur

16 Detta anknyter till diskussioner humankapitalbildningen. Se Henrekssontom ex
1993.
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omöjligtdärför siaeventuellt bortfall skulle bli är attstort ett
förhand.om

de flesta flyttar-det faktumbortglömmer i scenariotManI att
högut-skulleåtervänder. förlust SverigeDen göra närsomna

värdet derasfall tillflyttar begränsarbildade sig iut
under dehumankapital"derasavkastningeninsatser --

starkt dettaifrågasätterLundborgde borta.år är om ens
teknikflöde kommerfrittproblem.något Genomutgör ett

till del.hemlandetändåFoU-insatsernavinsterna av
erfarenheter medutomlands sigMänniskor har varitI tarsom

ellerdärmed investeringUtlandsåren kanhem. som enses
människor harhumankapital.vidareförädling Dessaavsom

mederfarenheter sigkunskaper och sinanaturligtvis sina
viktig. sågsflyttningtillbaka. Arbetsgivarnas Längeärsyn

finns teckennackdel.utlandstjänstgöring Det attsom en
aktivtattityd ochhar ändratsvenska storföretagare upp-

samtliga nivåeranställda såsina attgottmuntrar som --
utomlands.arbeta några

därmedstorföretag och mångahar andelSverigeI storen
det finnsförborgarkoncernhögkvarter landet.i Det att

återvända tillarbetstillfällen landetattraktiva inom att
kan ocksålandet. Dettafunktioner finns kvarlänge dessa i

specialistutbildade frånlockar hit flerbidra till Sverigeatt
utlandet.

hushållen kommer intemed försörjare itvåMönstretI att -
återhållandebland de högutbildade vissminst utöva en-

ska hadeteftersom tvåverkan flyttbenägenheten, är som
arbeten och barainte en.

konse-sammanfattning möjligaförsökakanVi oss en avnu
marknaden liksomsvenskt deltagande denkvenser inreett avav

beslut utanförstå EU.ett att

påpåstående frågasättas. 8 pekarOdhner bilaga17 Detta kan i och för sig i att
så teorin. Istället tenderarfullt fritt iteknikflödet i verkligheten inte är som

teknikdock rimligtföretagen. Det ärtekniken ägas och kontrolleras att tro attav
och vidareutvecklasförr eller sprider sig, imiterasoch teknologier avnya senare

Förmågan investeringar ochattraheraandra producenter och företag. att
dåproduktion blir det avgörande.

sådant anställda tilldel sina18 Ett exempel Ericsson, skickarär t ut en avex som
tillbaka utbilda andra.de sedan ska kunna komma ochandra länder för att
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Rörligheten kommerinom förmodligen lite siktlängreEU att
öka den marknaden.inre Till det bidrar integrationen medgenom
de fyra rörligheterna i liksom rad förenklingar vad gällerstort en

ömsesidiga erkärmanden och behörigheter.examinat ex av
blir dock dramatiskainte några förändringar.Det Arbetslösheten

hög helainom EU-området. rörligheten ökar sker det frånär När en
mycket låg nivå. EU-medborgarnaBara bor1,5 iprocent ettav

land det hemlandet.änannat egna
svensk del kommer förmodligenFör högutbildade ha störstatt

flyttamotiv demsig. lockar lukrativa ochFör intressantaatt
utomlands.tjänster individer har ofta goda språkkunskaperDessa och

relativt hög flyttbenägenhet. Förekomsten koncerner ochstoraav
multinationella företag blir här särskilt viktig.

Lönestrukturen i Sverige sammanpressad andraiär änmer
länder. Skattesystemets utformning kan också erbjuda högreen
köpkraft för högutbildade i EU-länder jämförelsevissa i med
förhållandena de nordiskai länderna.

gengäld skulle kunnaSverige attrahera mindre väl utbildadI
arbetskraft. innebär i lönespridningenDet sin förmodligentur att
kommer öka, eftersom migrationen lönestrutensisätteratt press
båda ändar". det blir berorOm så emellertid vilken utsträckningi
lågkvalificerade arbeten relativt betalas bättre andrai Sverige iänsett
EU-länder. Efter deprecieringen tycks de ekonomiska skillnaderna

små.vara
här långt detSå upptäckasvårt skillnadnågon Sverigeär att om

deltar den marknadeni inre med stöd EES-avtalet eller med-ettav
lemskap. sådan kan emellertidEn uppkomma det gäller "hem-när
vändarna.

del de högutbildade åker utomlandsEn återvänderstor av som
inom några Tidigare harår. konstaterat de därmedvi kan fungeraatt

teknikimportörer och förmedlare idéer och teknologier.som av nya
Centralt blir vilkeni de kommermån ha tillräckligt attraktivaatt
arbeten återvända till liksom vilka förväntningar de potentiellaatt
hemvändarna" har den svenska ekonomins utveckling. Avgöran-

från19 l LO 1991, Svensk Handlingsfrihet EES.och Europa, Framtidenrapporten
lågutbildadoch Facket, görs bedömningen arbetskraft tjänar och haratt mer
påhögre levnadsstandard Sverige håll. fråni än andra invandringen EU skulle

kunna bli betydande. Av det dras slutsatsen korttidsutbildade kan halka efteratt
andra i löneutveckling och arbetsvillkor. Bedömningen grundade siggrupper

påemellertid relativt löneläge än dagens. Kronan har fallit med 25ett annat
de flesta europeiska valutor. Därmed harprocent eventuella inkomst-mot och

köpkraftsgap minskat avsevärt.
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näringslivsstrukturdeninvesteringsutvecklingen ochblirde här som
investeringar.olika Dennasikt blir följdenlite längrepå typer avav

olikademellankapitlen ochdiskuteradevilket iskiljer visig, 6
alternativen.

kvalificeradedet finnskrävs det ocksååtervända,För attatt
bli problemkandettill. innebäråtervändaföretag Det att omatt

svensktreaktionutomlands,flyttarhuvudkontoren att ettsom en
denSannolikhetenEU-medlemskap."tillbeslut nejrösta attettatt

tillbaka tillåtervända Sverigefall skaarbetskraftenutbildade i
minskar.

hållet kanochmarknaden heltutanför den inreSverige stårOm
konkur-ochkomma hithindras frånmänniskorutbildadesämre att
jobben.välbetaldarelativtkvalificerade,de mindre settmenomrera

frånbortsökafrån sigmänniskorhindradäremotgår inteDet attatt
Sverige.

effekterIntegrationens8.6

lönebildningen

ska uppnåoch hur Sverigedel handlar baraför svensk inteValet om
vilketockså, vihandlarmöjligt.sysselsättninghög Detså som

näringsstrukturgrunden förläggadiskuterade kapiteli att enom
reallöne-högmedgerförädlingsvärde ochhögtskapar ensomsom

vidmakthållakunnaskaförförutsättningnivå. Detta är att manen
skatteinkomsterexempeltill vialevnadsstandard ochhögen

offentlig sektor.finansiera storen
godasärskiltlängre någrahar inteEfter deprecieringen Sverige

fortfarandelönestrukturenhöga löner.lönevillkor eller Däremot är
europeiskamedsammanpressad jämförelse mångaförhållandevis i
från såvälinkomstspridning har varitländer. strävanEn en

politiskt håll.fackligt som
vad kollegerna ihögavlönademindreharHögavlönade varit än

relativtlågavlönade har variteuropeiska länder harandra varit. De
länder.europeiskabetalda andrabättre iänsett

svårtmigrationen dockförhåller och ärhuvudkontorensig med20 Hur det verkligen
företagsledare ärbedömning blandvanliguttala sig Enbestämtsägaatt om.

förtillräckligt villkornödvändigt inte attEES-avtaletemellertid är ettatt men
i Sverige.skaforskningsavdelningarna,med demhuvudkontoren, och stanna
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k lönestruten,Den spännvidden mellanvisar högsta ochs som
lägsta lön LO-SAF-området, minskade kontinuerligt under hela

och Index1970-talen. för lönespridningen halverades1960- under
perioden. Under 1980-talet ökade lönespridningen. Det är ett

delas med åtskilliga länder. Anledningarna flera.mönster ärsom
både demografiska faktorerOECD t fler arbets-anger ex yngre

marknaden institutionella faktorer t decentraliseradsamt ex mer
lönebildning.

utveckling förmodligenDet kommer fortsätta,är atten som
alldeles oberoende relationer till denSveriges marknaden.inreav
Produktionen ändrar gradvis karaktär, frånbort enkel, tayloristisk
rutinproduktion krävande arbetsuppgifter. Anspråkenmot mer
högre kompetens hos de anställda därmed Arbetskraftenväntas växa.
blir heterogen. Behovet realkapital ned till förmån förtonarmer av
behovet humankapital.av

håll har detPå sina upphov till framtidsscenarier där arbets-gett
marknaden människor kommer arbetaEn medattsegregeras. grupp
uppgifter kräver hög kompetens högt kunnande.och Ensom annan

sliter enligt dessa scenarion i arbeten i rutinpro-grupp monotona
duktion.

svaghet ekonomiskEn bland harteori i tendensär att atten
behandla all arbetskraft vilken arbetskraft helstsom som som en-

standardiserad och homogenanonym, vara.
takti med muskelkraftMen med hjärnkraft,ersättsatt

ackumuleras det värdefulla kapitalet människors förmågor,imest
företagensinte i maskinpark. Därmed blir det också svårare att styra

fördelningen den avkastning detta mänskliga kapitalav som ger
upphov till.

lönespridningen kan komma ökaAtt sak. Vadäratt en som
eventuellt kan bero eller EES-avtaletEU är en annan.

Påverkan kommer här främst från den näringslivsstruktur som
kan bli resultatet företagens investeringar, de arbetsmöjligheterav av

arbetsmarknad kan bjuda attraktiv personal,som en gemensam samt
de förändringar migrationen har diskuterat.justviav genom som

21 Det är dock tveksamt i vilken utsträckning denna arbetstillfällentypsom av
kommer finnas kvar. En allt högreatt automatisering och robotisering i industrin
innebär rutinjobben försvinner ocht ersätts kvalificeradeatt arbeten.ex av mer
För dessa krävs ofta minst gymnasieexamen.
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Effekter EES-avtaletav

får del den fria rörligheteninnebär arbetskraftenEES-avtalet att av
möjligt förkapitalet redan har fått det. blirvis Detsomsamma

för söka ochfritt flytta hela EES-områdetmänniskor över att taatt
mycketenskilde kan detta innebäraarbete. den individenFör stora

innebär detvälfärdsvinster. EES-området totaltindividuella För sett
emellertidsådan detsamtidigt ökad välfärd. nationenFör ärsomen

flytta tillkvantifiera värdet för enskild medborgaresvårt attatt en
land.annatett

olika.Olika påverkasgrupper
till hurEES-avtalets effekter in-bedöma måsteFör att seman

ochnäringslivsstrukturenförändras och med demvesteringarna
hurblir dåvälbetalda arbetstillfällen. Centraltförekomsten ävenav

finns före-Riskenuppfattar stabiliteten EES-avtalet.företagen i att
osäkert mellanalter-avseendedetta EES-avtaleti etttagen ser som

nativ.
EES-avtalet öka direktinvesteringarkapitelsåg iSom 6 väntas

dröjerlångsiktiga varaktighetosäkerhet avtaletsi Sverige. Viss om
horisontell karaktär.blir därfördock kvar. Investeringarna av mer

mellanläge,arbetskraften EES-avtaletinnebär ingetFör utan ett
deltagande den marknaden.fullt i inre

den fria rörligheten.arbetskraft påverkasUtbudet In-genomav
dockspecialistutbildade bestämsoch återflödet hög- och avav

arbetstillfällen påverkas investeringar-utbudet i Sverige. Dessa avav
och näringsstrukturen.sammansättningnas av

kanför lönebildningen.konsekvenser Sverige ifår i sinDet tur
öka"brain-drainkompensera eventuellviss mån att ut-genomen
innebärden marknadenbildningssatsningarna. Deltagandet inrei

Specialistut-andelen hög- ochförmodligen dessutom självi sig att
internationellabildad arbetskraft beror radstiger. Det att en
tillgängliga förblirforskningsinstitutionerlärosäten, ochuniversitet

arbets-tillsvenskar. fria rörligheten tillträdeDen störreenger
kandärmed varierade arbetsmöjligheter.marknad och Detmer

skaffamedföra fler människor finner det mödan sigvärt attatt en
specialistutbildadespecialiserad utbildning. Utbudet hög- ochmer av

deltagande den markna-kan därför tänkas öka vid svenskt inreiett
EES-avtaletden. dock långt ifrån säkert SverigeDet är att genom

kunskap, eftersomfullt kan dra denna ökade tillgångut nytta av
videfZmfrågan specialiserad arbetskraft förmodligen blir lägre än

EU-medlemskap.ett
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Följande effekter kan uppstå:väntas

öka,kanLönenivån totalt småningomi Sverige så väntasI sett
därmed produktiviteteneftersom ochstigerinvesteringarna

förädlingsvärdet. tendens kan dock fördröjasoch Denna av
ökade avkastningskrav, kompensation för den risk före-som

medlemkan uppleva med Sverige inte i EU.ärtagen att
vidgas, framför allt för deArbetsmarknaden ärI grupper som

attraktiva den europeiska arbets-specialistutbildade och
förmarknaden. nyckelpersoner ligga någor-måsteLönerna

Alltlunda med de löner gäller andra länder.nivå ii som
förlika borde det innebära tryck lönernauppåtannat ett

dessa grupper.
kan teoretisk, praktiken förmod-Sverige viss iutövaI en men

ligen mycket begränsad, lockelse relativt lågkvalificerad
arbetskraft. jobbKonkurrensen dessa kan tänkas öka,om
vilket fall skulle innebära nedåti så viss lönerna.pressen
Lönespridningen kan därmed öka docktänkas vilketnågotI -

beror lönestruten vidgas mindre denuppåt,att attmer
"böjer nedåt.av
Stabiliseringspolitiken kan underlättas arbets-ökatI attgenom
kraftsutbud kan vidga flaskhalsar överhett-under tider med
ningstendenser. Till detta återkommer kapiteli 14.

mycketdock kvantifiera effekterna.svårtDet är att

EU-medlemSverige som

medlem kommer fullt omfattas de fyrai SverigeSom EU ut att av
rörligheterna. Skillnaderna framför allt detuppståväntas genom
utbud arbetstillfällen beror näringslivsstrukturen.av som

medlem kan högre andel vertikalaSverige sigSom vänta en
Strukturen riktninginvesteringar. näringslivet vridsi i störremot en

specialisering.
Vertikala har tendens attrahera andrainvesteringar in-atten

slag alltvidare kapitel innebärDetvesterare annatav samma
lika utbudet arbetstillfällen kommer högre andelatt attav rymma en
specialiserade jobb.

skillnad mellan EU-medlemskapEES-avtalet och ligger iEn ett
huvudkontorens lokalisering. med EES-avtaletSverige nöjer sigOm
kan resultatet bli huvudkontoren flyttas utomlands, ävenatt om
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produktionen fall ocksåMed dem skullei Sverige. i såstannar
Ävenhuvudfunktioner och forskningsinstitutioner flytta. detta

påverkar möjligheterna finna och välbetalda arbeten.intressantaatt
Effekterna de fyra rörligheterna för den arbetskraftensvenskaav

sammanfaller med dem förgäller EES-avtalet. Rörligheten fårsom
effekter hög- och lågutbildade fallet medi EES-samma som

avtalet. Rörligheten för hur skillnaderna kanvissasätter storaramar
lönebetalning för arbetskraft.i typvara samma av

Därtill ska emellertid faktorer:ytterligarenoteras ett par

Efterfrågan hög- specialistsutbildade ökarochI ettsom
resultat näringslivsstrukturen riktningigåratt motav en
högre och resultat flerspecialisering, huvud-ett attsom av
kontor bestämmer för kvarsig Sverige.iatt vara
Arbetstillfällena för Specialistutbildadsvensk arbetskraft ochI
högutbildade ökar.Sverigei

därmed förmodligenkan hamnaLönenivåerna någotI en
högre ökandeföljd specialisering ochnivå som av enen
därmed ökad tillväxt.

utanför den marknadenSverige inre

utanför den landetSverige står inre marknaden kommerOm inte att
omfattas de fyra rörligheterna. innebär arbetsmarknadenDet attav
blir nationell eller möjligen fortsatt nordisk.

kan dåSverige räkna med tillgång till eventuel-inte att samma
nyckelgrupper produktionen kräva. andrakan blir åDetsom

sidan heller inte utflyttning, eftersom svenskar intestorasamma
automatiskt har EU-land.någon arbeten inom någoträtt att ta
Arbetsmarknaden blir fall frånstatisk. Tillskottet kommer i såmer
inflödet flykting- och invandringspolitiken.genom

perioder överhettning upplevde under slutetlikt den SverigeI av
1980-talet kan flaskhalsar grundåterigen bristuppståav av

nyckelgrupper. blir emellertid asymmetriskt. SvårighetenMönstret
attrahera kompetent arbetskraft till den lilla svenskaatt ar-

betsmarknaden förmodligen möjligheten behållaär större än att
svensk kompetens landet. deni högutbildade arbetskraften finnsFör

Ävendet redan dagi internationellt rörlig specialist-marknad. ien
framtiden efterfrågan denna specialistut-väntas stor typvara av
bildade och forskare.
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kommer direktinvesteringarnaTotalt bli lägre änsett att om
deltar den marknaden. Specialiserad produktionSverige i inre väntas

från de k defensiva vertikalaflytta Sverige investeringarnaut s-
ökar.

minskar innebär det möjligheteninvesteringarna i sinOm tur att
arbetskraftens produktivitet minskar. Eftersom det höjdhöja äratt

produktiviet kan ligga till för bättre reallöner, innebär detgrundsom
därvidlag försämras.möjligheterSverigesatt

Alternativet till delta den marknadeni Sverigeinre är attatt
vad deltagandeerbjuder bättre möjligheternågot sätt änannat ett ett

dvsmedföra. skulle kunna högre vinstandelskulle Det t ex vara en
löneandel, lägre skatter lindrigare villkor för kapitalet.ochlägre
kommer ställa krav omställning ochi sinDetta störretur att

den offentliganeddragning sektorn.av
Redan dag har emellertid investeringsland läges-i Sverige som en

nackdel det gäller specialiserad produktion. Svenska hemmamark-när
dessutom för liten för kunna locka den riktigtnaden är att avan-

produktionen. Medcerade återstående handelshinder elleri annanen
kommer de vertikala söka frånform investeringarna sigatt snarare

till utanför denväljer inreSverige. Sverige ståOmän attensam
marknaden, kan investeringsnedgången bli dramatisk.

Effekterna lönespridningen bedöma. friasvårare Denär att
arbetskraftsinvandringen begränsar till omfatta medborgaresig iatt

nordiska länderna. kande bli nödvändigt betala förDet att attmer
behålla den kvalificerade arbetskraft allt behövs landet.itrotssom

Tendensen till brain-drain välbetaldaökar liksom utflyttning av
arbetstillfällen.

reallönerna totalt utvecklinginnebär det långsammareFör sett en
vid medlemskap.än ett

lönespridningen blir eller mindre vid deltagandeOm större än ett
marknadenden däremot omöjligt uttalai inre sig Kom-är att om.

binationen fortsatt utflöde högutbildade visstett ettav av men
skydd lågutbildade talar visserligen för löneskillnadernamot att
blir mindre deltar den marknaden.Sverige i inreän om

arbetslösheten blir tillfälligtvis högre, och högut-Men om om
bildade kompenserasmåste för de ska kvar kani Sverige,att stanna
skillnaden bli utanför den marknaden.inrestörre
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KonsekvenserSammanfattning:8.7

arbetsmarknadsvenskför

konstateran-ungefärsvenska gällerden arbetsmarknadenFör samma
det harhur varitför villkoren går intede i övrigt: Det näratt sesom

1980-talens för-ochdet kommer bli.ska beskriva hur 1970-attman
utveckling.2000-taletsdåliga ochhållanden 1990-mätareär

förbestämmeroberoende sigfortsätter, SverigeIntegrationen av om
marknaden ellerdelta deni inreatt

betyderkonkurrensenochinternationella integrationenDen att
sysselsättningenhurdet lönebildningen i Sverige avgörär som
medlemskapetspåverkasutvecklas. mekanism i siginteDenna av

förförutsättningarnaeller påverkar beslutetinte Däremotvara vara.
löneutrymmet.lönebildningen, tillväxten bestämmerattgenom

EU-medlemskap påverkasikt kommerkort beslutetPå attom
sysselsättningen.därmedinvesteringsvolymen ochden totala i Sverige

näringslivsstrukturensikt slår beslutlite längre iPå igenomett att -
olika alternativen.reallönenivåerna olika dedärmed blir ioch -

kapitel struktur-vilket diskuteradesikt kommer, ikortPå
förändringarnahastighetenpåverkas iomvandlingen attatt genom

Skillnaden mellanförmodligen ökarvid EU-medlemskap något.ett
framför allt investeringarna.EU-medlemskapet och EES-avtalet isyns

svensk ekonomiutsikterna förinvesterarnaOm ärtror att
ochmedlemskapvidmindre EES-alternativeti än ettgynnsamma -

blifallet totalamycket tyder kan de investeringarnaäratt -
lägre.något

snabbarekortsiktiga effekten arbetsmarknadslägetDen enav
kortsiktigaökad arbetslöshet.strukturomvandling innebär Den

däremotökareffekten de totala investeringarna är attattav
nettoeffekten blirminskar. bedömningarbetslösheten Vår är att

förra.deneftersom den betydligtpositiv större änärsenare
blirvilket detFörväntningseffekten EU-beslutet änav --

föreffektenviktigastedock efterkommer något år. Denatt avta
näringslivsstrukturdel bestäms då den skillnadarbetsmarknadens iav
olika alternativen.lönebetalningsförmåga kan deoch iväntassom
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arbetsmarknaden i gäller:För övrigt

Arbetsmarknadspolitiken nationell angelägenhet. BeslutärI en
gäller arbetskraftens fria rörlighet faller inte undersom

Enhetsaktens majoritetsregler, fattas ienhällighet.måsteutan
skillnaderVissa gäller kollektivavtalen.

Lönenivåerrza påverkas kapitalets rörlighet och investe-I av
ringarnas sammansättning. deltagande den inreEtt
marknaden kommer högre direktinvesteringar och höjdatt ge
total investeringsvolym. betyder ökade förutsätt-i sinDet tur

höjaningar produktiviteten och därmed bättre lönebetal-att
ningsförmåga.

finns klar skillnadHär vad gäller deltagande deni inreen
marknaden och svenskt beslut utanför den.ståett att

Reallönenivån kommer påverkas harSverigeäven EES-att av om
avtalet eller EU-medlemskap. Medlemskapet ökar möjligheternaett

specialisera produktionen. Allt lika innebär det förut-att annat att
för högresättningarna förädlingsvärde ökar, vilket kan ligga tillett

grund för högre reallöner.
Lönespridningen påverkas rörligheten. kortare sikt detPå ärav

troligt rörligheten återfinns främst bland högutbildade och blandatt
lägre utbildade. Högutbildade har flytta utomlandsmotiv däratt
lönebetalningarna liksom köpkraften kan bättre. Lågutbildadevara
kan ha flytta tillmotiv därSverige lågkvalificerade arbeten betalasatt
förhållandevis bättre. Flyttbenägenheten för lågutbildade EU-med-
borgare kan dock betydligt lägre för högutbildadeväntas änvara
svenskar, efterinte minst den svenska kronans kraftiga värdeminsk-

sikt kanning. dock dessaPå två tendenser bidra till öka löne-att
spridningen.

Människor fattar dock lika litet företag endimensionellasom
beslut. ställning till fler faktorer bara avkastningFöretag än närtar
de bestämmer för de ska läggasig investering. På visvar en samma

människor och individer till bara lön och ersättningarän närser mer
de bestämmer för desig vill bo och arbeta.var

Andra faktorer god miljö, bra bostäder, bra villkorsom omsorg,
för familj och fritid kan talar förin. det skerDet vissväga att en

fullständiginte utjämning löner och mellanersättningarmen tav ex
olika länder för arbetskraft.typersamma av
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dettaI avsnitt, del skaIII, vi studera hur denärmare

politiska beslut fattas inom påverkarEU Sverigessom
ekonomi och förutsättningar olikanågra områden.

kommerVi kapiteli igenom förutsättningarna9 föratt
inflytandet och integrationen, för därigenom vilkaatt se
möjligheter formella och informella kanSverige- -

sin hördgöra antingen EES-landröst elleratt som som
EU-medlem.

kapitel analyserarI handelspolitiken10 och hur de
beslut fattar berörEU Sverige olikai situationer.som

kapitel studerarI effekterna11 skulleSverigeom
omfattas den jordbrukspolitiken CAP.av gemensamma

kapitelI kring12 regionalpolitiken, integra-resonerar
tionen och den regionala utvecklingen. Vi analyserar
förutsättningarna för den ekonomiska politiken i Sverige
och EU-nivå.

kapitel granskarI konsekvenserna13 för statskassan och
budgeten integrationen och det budgetbidragav av som
Sverige måste erlägga vid medlemskap i EU.ett

kapitel analyserarI förutsättningarna14 för den ekono-
miska politiken i ochSverige EU-nivå.

kapitel slutligen,I belyses15, effekterna eventuellav en
valutaunion för Sverige.
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Integration9

inflytandeoch

översikt Eli-skapitel överSyftet med detta är att enge
inflytandeolika formerochbeslutsprocesser somav

komma medlem-svensktvidkanSverige utöva ettatt

skap.: 7

inflytandetformellaDet9.1

medlemskapmedförenat ett

EES-avtaletochmedlemskap ärskillnaden mellanavgörandeDen ett
gemenskapensallatilltillträdefår fulltmedlemskapvidSverigeatt

medlemsländer.villkor övrigainstitutioner somsamma

ochsamlasrådetEuropeiska EU:sI stats-I rege-topporganet
och problem-policy-skapanderingschefer. Organet är en

harkEuropeiska rådets toppmötenLösande instans. s
Därför har ingakonferenser.mellanstatligakaraktären av

rådetEuropeiskavidformella beslut tagits toppmötena.
bibehållsDärmedsynpunkter.endastredovisar sina topporga-

karaktär.mellanstatliganets

Sub-EG-konsekvensutredningendetaljFrågorna ikapitel diskuterasi detta1 avmer
sidiaritet.
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Ministerrådet det lagstiftandeär och denI högstaorganet
beslutsfattande instansen. fattas de konkretaHär besluten.
Europaparlamentet EU-ländernas befolkning.I representerar
Trots det inget parlamentär ordetsi egentliganamnet

eftersommening det saknar lagstiftnings- och beskattnings-
Huvuduppgift i ställeträtt. spela rådgivandeär roll iatt en

Gemenskapens beslutsfattande.
den "VerkställandeKommissionen makten vadär gäller rådetsI

beslut. övervakar ocksåDen besluten verkligen genomförsatt
samtligai medlemsländer. Kommissionen har ensamrätt att

lägga förslag lagstiftning.om ny
EG-domstolen tolkar fördragen och till rådets förord-I attser

direktivningar, och beslut förenliga med fördragstexterna.är
Domstolen övervakar också rådets beslut tillämpas rättatt

har befogenheteringasätt, rådet.men gentemot
Ekonomiska och sociala kommittén Ecosoc rådgivandeI är ett

konsument- och producent-representerarorgan som a
intressen inom liksom fackligaEG, intressen. Kommittén är

kontakt mellan institutionerEU:s och olika organiseradeen
intressen medlemsländerna.i
Regionala kommittén råd regionala frågori till RådetI ochger
Kommissionen.

Beslutsfattande

Kommissionen har initiativrätten till utarbeta förslag tillatt ny
lagstiftning. Europaparlamentet ekonomiska och socialasamt
kommittén förslagetsig och rådet fattaröver sedan beslut.yttrar

institutionella strukturEU:s syftar till balanseraatt gemensamma
intressen och nationella intressen. Domstolen och Kommissionen är

gemenskapsinstitutioner i demåtto till hela EG:srena att ser
intresse. Ledamöterna i Europaparlamentet endast inför sinasvarar
väljare hemländerna,i inte inför de nationella regeringarna eller
parlamenten.
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EUBeslutsfattande inom9.1Diagram

Sonderingar iLobbyverksamhet
medlemsländerna

utanför EGoch/V
Kommissionen

Initiativmonopol
Förslagr,

/Yttrandenz YttrandenA Europa-
40800, parlamentetml l l i l l l l l l Ä Förhand"

ngar COREPERRådet

PositionCommon
+

Tidsfrist
mängder3 Europaparlamentet

Konsultationer/Beslut

till ändringFörslagCB NejändringUtan
enhälligtkanmed antasantasan

rådetlñcerad majoritet av
rådet Tidsfristav

Kommissionen, månad1
medKan antas

kvalificerad majoritet
rådet Tidsfristav

4/ månader3

COREPERRådet

beslutSlutgiltigt

frågor den inre marknaden,röri thar vetorättEuropaparlamentet som exAnm.: som
harmoniseringsâtgärder.ellerrörlighetlikabehandling,nationellangåendefrågor

1993.EG"betyderVadBernitzKälla: m
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Ministerrådet

Rådet har lika många ledamöter antalet medlemsländer. Varjesom
medlemsland har således plats rådet.i Normalt dennaintasen av en
regeringsledamot, beroende vilka ärenden kommer tillsom upp
beslut rådet.i Vid viktigare tillfällen företräds länderna sinaav
utrikesministrar. Ordförandeskapet alfabetiski ordningroterar
mellan medlemsländerna. ordförandeVarje har mandatperioden om

månader. närvarande förstaFör halvåret 1994 Greklandärsex
ordförandeland. knuten tillNära rådet kommitténCoreper,är ärsom
för ländernas i där landEU, varje före-permanenta representanter
träds sin Bryssel-ambassadör. uppgiftCorepers förberedaärav att
Rådets sammanträden agendaupprättaattgenom osv.

Omröstningsreglerna i rådet betydelse.är Ursprungligenstorav
fattades alla beslut enhälligt. denI europeiska enhetsakten finns

de grundläggande reglerna, innebär beslut lagar,numera attsom om
förordningar och direktiv inte alltid kräver enhällighet. vissa fallI
kan beslut fattas k kvalificerad majoritet minst röster.54genom s

landVarje har rådet.i har dockDe olika antal rösterrepresentanten
enligt tabell kanSverige9.1. väntas 4-5 röster.

Parlamentet

Parlamentet ursprungligen sammanslutning ledamöter frånvar en av
medlemsländernas parlament och hade då mycket begränsadegna
beslutsfunktion. väljsNumera ledamöterna direktai förval perioden

fem år. Parlamentet har den januari ledamöter1 1994av 567o m
fördelade tämligen proportionellt efter folkmängd mellan med-
lemsländerna dock med för deöverrepresentation små staterna.

Parlamentet allti väsentligt rådgivandeär till Minister-ett organ
rådet. Genom Maastricht-fördragets ratificering har parlamentets
rättigheter utökats. Rådet kan längreinte igenom beslutt ex som
parlamentet harinte godkänt frågori den inre marknaden.rörsom
Tidigare kunde enhälligt råd parlamentet. kanSverigeett emot

drygt platser i parlamentet.väntas 20 ska väljasDe direktai val,
kan övergångsvis väljas indirekt riksdagen.men av
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Kommissionen

egentligaEG:suppfattas många motorKommissionen somav
verkställareochlagstiftningsområdetinitiativrätten avsomgenom

ärendenfleraårvarjehandläggerKommissionenbesluten. tusen
hundra. Förfleratilluppgårlagstiftningberörde nysomvarav

kommissionärerna när-ärde 17krävs minstbeslut 8interna att av
majoritets-eftersträvas, ävenbeslutenEnhällighet ivarande. men

konsultatio-skerförslagenbehandlingUnderförekommer.beslut av
syftemedlemsländerna iioch intressen attolikamed organner

möjligt.förslagförankradeväl sompresentera
kommissionä-högaantal tjänstemänbestårKommissionen ettav

församförståndiregeringarmedlemsländernasutseddarer, enav
till femperiodenförlängsårsskiftetVid 1994-1995fyraperiod år.av

med-Varjemedlemmar.närvarandeförhar 17Kommissionenår.
Kommissio-Kommissionen.medlem itill minstlemsland har rätt en

uppdelad 23tjänstemannaorganisation,omfattandehar ennen
direktoratVarje ärgeneraldirektör.ledningunderdirektorat enav

förfinnsKommissionenUnderkommissionär.underställt en
kan Sverigemedlemtjänstemän Somnärvarande 00014nästan
och övrigaKommissioneninomtill tjänstervissaförturväntas
kommersvenskarmedräknakan 500EG-institutioner. attMan att

de första åren.underinstitutioneranställas inom EG:sbehöva

Domstolen

totaltsekretariatmed sittdomarebestårEG-domstolen 13 varav
domare.medföreträttmedlemslandanställda. Varje är en800

enhälliga.alltidredovisasBesluten som

tillinstitutionerEG:svidanställdatillfälligtuppgår ochantalet permanentTotalt2
Leonard, DCommunity,EuropeantheguideEconomisfs to000. The23ca

1993.
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Röstfördelning och voteringsstrategi

Ministerrådet

Den nuvarande fördelningen mellan länderna,röster främst iav
Rådet också i viss mån i parlamentet, uttryck för balansärmen en
mellan och utvidgningEnstater med-EU:sstater.grupper av av
lemskrets ändrar denna röstbalans. de fyraOm länder sökersom nu
inträde i skulle det,EU kommer det totala antalet iröster
Ministerrådet öka till Därigenom90. höjs sannolikt tröskelnatt ca
för kvalificerad majoritet två tredjedels majoritet; det blir svårare
för de länderna ihop erforderlig majoritet.stora med-Småatt en
lemsländer kommer tidigare.väga än Sverigesom attgrupp tyngre
kan viktig i sådan konstellation, både detpartnervara en nären
gäller initiera och genomföra förordningar och direktivatt nya samt

det gäller hindranär beslut därom.att
mindreDe ländernas möjligheter påverka emellertid be-äratt

gränsade. liggerDet i sakens det svårareär uppnånatur att att en
beslutande majoritet blockerandeän minoritet. mindre länder-Deen

makt blir därmed tydligare det gäller blockeranär beslut.nas Iatt en
till EG-konsekvensutredningen har Sveriges ochrapport övriga

länders kritiska röststyrka beräknats definierasDen antaletsom
kombinationer där landets nödvändig förröst är beslut ska kunnaatt
fattasf Skulle alla fyra Finland, Norge, Sverige ochstaterna
Österrike bli medlemmar, och nuvarande viktning för övrigaom
medlemsländer bibehålls, ökar röstantalet med mellan och14 16
röster förSätts kvalificeradgränsen majoritet vid kan dagens63
små länder i blockeraEG beslut. Höjs tröskeln till inte längre65 är
Luxemburgs bifall nödvändigt. denI ökarmeningen småstaternas
makt. krävsDet färre dem för blockera beslut.av att ett

Om Sveriges inflytande i den Europeiska unionen, bilaga 5.
4 Alla tänkbara kombinationer ingår och alla har sannolikhet realiseras.attsammaMåttet avspeglar påtryckningsmakt,därför här kallad kritisk såen röststyrka, i

måtto landets frånavhoppatt röstkoalition hindrar frånkoalitionenen vinna.att
5 Norge och Finland få Österrike3 rösterantas Sverige fåroch i detvar. falletena4 röster i det andra fallet 5 röstervar, var.
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röststyrkankritiskaochstämmofördelningarAlternativa9.1Tabell
Ministerrådet EU-lliii

EU-1612EG

WesselszviktEstkritiskaktuell
röstvikt

krrviktkrrvikt

0,05750,05650,0675Belgien
0,03530,03230,0463Danmark
0,109100,106100,12910Frankrike
0,05750,05650,0675Grekland
0,03530,03230,0463Irland
0,109100,106100,12910Italien
0,02320,02420,0182Luxemburg
0,05750,05650,0675Nederländerna
0,05750,05650,0675Portugal
0,09080,08580,1098Spanien
0,109100,106100,12910Storbritannien
0,109100,106100,12910Tyskland
0,03530,0323Finland
0,03530,0323Norge
17,04340,0565Sverige
0,04340,056Österrike 5

100901009210076Totalt
71,16469,66471,154majkval
30,02831,52930,323block min

koalitionermöjligaantalettotalaavkoalitionerandelden° krr, dvsröststyrkaKritisk
kvalificerad majoritet.förhindraravhoppmedlemmensbildas därkansom

medhänsynröstfördelning,förformelnuvarandebaserad menskälighetsbedömningEn
röstviktförprejudikatsaknasdettill atttagen

revisited,institutional debate,TheWessels,Wolfgang2 forskarentyskedenFörslag av
EEAderNeuauflageEineUnion:PolitischediefürStrategienlnstitutionellestencil och

4l90.Integration
utredningen.till5Källa: Bilaga

Parlamentet

gällerdetslutsatserdraeller närantagandensvårare göraDet är att
efterenbartinteomröstningarnaskerParlamentet. Därröststyrkan i

skiljelinjer.politiska Ieftergradhöglikainationslinjer, utan
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Parlamentet kommer Sverige både företrädare föratt representeras av
regeringspartier och oppositionspartier. Fördelningen rösternaav
däremellan och parlamenteti i för Sveriges del svårärstort att ange

förväg.i

Nordiskt samarbete

nordiska ländernaDe har i många internationella sammanhang valt
uppträda samlat. Diskussioner förvägi mellanatt de nordiska

ländernas regeringar eller respektive delegationer har ofta lett fram
till sådant uppträdande liksom till röstning.gemensamt gemensam

fyra nordiskaDe länderna kan rådet.13-14 i betyderröster Det att
de tillsammans förfogar över 15 vilketrösterna, innebärprocent av

nordiskt uppträdande mycketatt ett betydelsefulltärgemensamt
jämfört med de nordiska länderna uppträder för sig.°om Omvar

till de nordiska länderna lägger Tyskland och Nederländernaman -ländertvå med ofta likartad politisk inställning uppnås 28-29-rådet,i vilketröster tillräckligt förär blockerandeutgöraatt en
minoritet.

Slutsatsen blir det formella inflytandet för svensk del skulleatt
bli också destörre övriga nordiska länderna inträde iom EUvann
givet de nordiska länderna fortsättningsvisävenatt har likartade
uppfattningar i viktiga frågor. Därmed dock inteär Sverigesagt att

skulleinte kunna inflytande,utöva något deäven nordiskaom av
grannländerna uteblir från ellerEU intar avvikande ståndpunkten
Danmarks erfarenheter litet lands möjligheterett utövaav att
inflytande kan studeras och utnyttjas, liksom Sveriges erfarenheter
i FN.

6 Samma slutsats tvådras i andra studier: The Nordic Efta countries option:
Community membership EEA accord, Hamilton,or permanenta C.B., IIES 1991

A nordicsamt coalitions influence the EC council of ministers,on Widgren, M.,
i European economic integration: Nordic perspective, Fagerberg,a J. och
Lundberg 1993.

7 Detta pågrundas bilagaresonemang 5 till Utredningen.
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inflytandetinformellaDet9.2

inflytandetillde formella möjligheterutnyttjandefulltEtt somav
medlemsländer-olika sammanhang kräverEU-medlemskapet i attger

förutsätterdeltagande dessaförbereder i Detsitt attorgan.na
uppträdande olikaipålästa ochvälenskilda länders företrädare är att

kanfackkunnandeomfattandeocksåsamordnas. finnsDet somorgan
självfalletochexpertkommittéer, arbetsgrupperolikautnyttjas i

tilldärförinflytande berorkommissionsarbetet. Gradenockså i av
vid institutionerna.för arbetede individer väljsdelstor som

påpekasutredningaktuellnaturligtvisgäller Sverige. IDetta även en
grundläggandepolitiksamordnad och förankradväl ärenatt en

medleminflytandeska kunnaSverigeförutsättning för utövaatt som
delför svenskbeslut Utfalletoch påverkai EU-organensEU av

beror förmågankapitel 12strukturfondernafrånbidrag t ex
projektet.detför och beredaargumenteraatt egna

Även stadiumtidigtdeltagande beredningsprocesseni ett
påverkaochför informationmöjligt betydelseär attavsom

samarbetetdet mångårigaHärvidlag kan erfarenheterna avprocessen.
EU-länderna Visa sigochområdet mellanekonomiska Sverigedet

konstaterarochstatsförvaltningenUtredningen EUnyttigt. attom
hand behöverexpertkommitté förstainte iutfallet arbetet i enav

gradenröstetalmedlemslandsrespektivebero utan avmer
liksom förmåganopinionspåverkanaktivkunskap, information och

olikaförföreträdareskapa koalitioner mellanförhandla ochatt
medlemsstater.

Även informelladenkan Sverige utnyttjaEES-part pro-som
kommittéerdeblir företrätteftersom i mångaSverige somavcessen,

helstlandvilketkanEU/EES-besluten.förbereder Dessutom som
landBryssel.beslut företrädare i Detpåverka sinasöka viaEUzs som

den informellaförstegpåtagligt iemellertidmedlem harär ett
Även tillgrips vilketbeslutsreglerna intede formellanärprocessen.

demkan åberopasällan vetskapensker ganska att enmanomger
agerandet.tyngd det informellaökad även

1993:80.statsförvaltningen och EG SOU8
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Lobbyorganisationer

Med lobbyverksarnhet organiserad opinionsbildning med be-avses
slutsfattare målgrupp. omfattande lobbyverksamhet bedrivsEnsom

företag,Brysseli städer,regioner, intresseorganisationer ochav
offentliga fall skervissa detta konsulter fungerarI viaorgan. som

professionella lobbyister. Syftet med lobbyverksamheten ärsom att
tidigt stadium information inflytandeoch besluts-överett om

lagar, förordningar och direktiv formuleras.närprocessen nya
Lobbying lägre dvsnivå, bland dem utarbetat förlagen, harsom
därför ofta effekt lobbying BIG-administratio-istörre än toppen av

förutsättning för framgångsrik verksamhet kontakterEn är näranen.
med beredande och handläggande kommissionen.tjänstemän inom

Lobbyverksamheten har ökat dramatiskt under de åren.senaste
dag finns det lobbyister ochI intressegrupper i10 000 3 000ca

Bryssel.
Även icke-medlemsländer kan lobbyverksamheten.utnyttja

Möjligheterna till framgång ökar det landetgivetvis ärom egna
formellt företrätt i de beslutande EG-konsekvensutred-organen.

behandlarningen subsidiaritet detta utförligt.mer

Intresseorganisationer

Intresseorganisationerna spelar roll svensk politik ochistoren
svenskt samhällsliv. harIntresseorganisationerna redan utvecklat
olika former för inflytande beslutsprocessen i MångaEU. av

harorganisationerna avdelningar/ kontor Bryssel föriupprättat egna
kunna påverka beslutsprocessen eller för information.inhämtaatt att

gäller de centrala fackligaDet Svenska Arbets-organisationerna,a
givarföreningen, Industriförbundet och antal branschorganisa-ett av
tionerna näringslivet.inom deltar också olikaiDe typer av sam-
arbete med motsvarande andra EU-länder.organisationer i

former för samarbete mellan denFastare politiska ochprocessen
de politiska instanserna sidanå och intresseorganisationerna åena

Ävenden andra kommer sannolikt utvecklas. denna punkt äratt
det betydelsefullt komma tidigtin möjligt beredningspro-iatt som
cessen.

ska tilläggas ocksåDet kommunervissa och konstellationeratt
kommuner har kontor i Bryssel eller inrättat särskildaupprättatav
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förSyfteteller tillsatt särskilda befattningshavare. är attorgan
ochräkning bevaka utvecklingen ikommunernas inom EU att

fall påverka beslutsprocessen.förekommande

branscher och områdenOlika

betydelsefulltsärskilt vissaSvenskt inflytande kan visa sig vara
markna-deltagare denområden. kan i inrespeciella Sverige t somex

Svenska företagfram.de olika standarder arbetasden påverka som
tekniska kommit-olikamöjlighet hördafår därigenom sig igöraatt

ochföreskrifter harmoniserassvenska kommertéer. Genom attatt
det iefter kan svenska företag visetstandardiseras EGnormer,

inflytandemedlemsländermed företagen andra nålikhet i ett
dis-behandling elleroch undvika risker förtidigt stadium sämre

kriminering.
särskild betydelse.dettta sammanhangMiljöområdet iär av

avseenden längrelagstifning gåtthar i vissa EU:sSverige i sin än
fårmedlemskap imiljöområdet.medlemsländer EUGenom

miljönor-för skärptamöjligheter förståelseökade vinnaSverige att
behålla sinamedlemskap kommerVid Sverige attettmer.

främstEU-ländernade fall demiljöregler, i sätterär strängare.även
miniminivåer.

Konsekvenser9.3 av

medlemskapsvensktett

informellt.formellt ocholikainflytande tvåMakt och sätt:utövas
blimedlemskapFormellt kommer vidSverige representeratattett

Europeiska rådet
Ministerrådet med 4-5 röster

med kommissionärKommissionen en
Europaparlamentet med ledamöter21-25
EG-domstolen med domareen

platserkommittén medEkonomiska och sociala 11-12
kommitténRegionala med platser11-12
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blir därmedSverige utsträckningirepresenterat samma som
andra jämförbara Möjligheterna driva beslut be-igenom ärstater. att
gränsade, medan möjligheterna blockera beslut Dennaär större.att
makt kan föremåli sin bli för förhandling eller kohandeltur - -
mellan medlemsländerna.

finns då svenskasituationer ställningstagandenDet kan tillavgöra
förmån för beslut, och också förhindravissa andra beslut fattas.att
Sannolikheten för sådan vågen-positiontungan äratt en
emellertid liten för enskilt land, och följaktligen för Sverige.ävenett

behövs samverkan mellan flera länder.Det blockera beslutFör att
kan det räcka med tre-fyra beroende vikt.partner,

informella makten beror denDen förmågan. Litenhetenegna
kan kompenseras kunskap och kompetens. Inflytandet ärav
dessutom hög grad funktioni Vilka koalitioner kanen av som
skapas. litet lands inflytande beror till politiskaEtt del dessstor
alliansförmåga. Koalitioner med andra länder avgörande förär att
kunna driva utvecklingen önskadi riktning. bedömningVår är att

möjligheter dettaSveriges område tackrelativt godaär vare
traditionelltSveriges starka internationella fora.iengagemang

Slutsatsen blir för det första traditionellamedSverige sinatt
inriktning arbete i internationella och sinaFNtorgan som ex
erfarenheter i internationella sammanhang, med detillsammans
svenska företagens långvariga den internationellanärvaro scenen,
borde ha förutsättningar densnabbt egentliganå in istora att
beslutsprocessen inom EG.

det andra kommer medlemskap påverka beteen-För i EUett att
det och beslutsprocessen också här hemma riktningi Sverige, i mot

aktivt och medvetet deltagande deti internationellaett mera
samfundet vad skulle bli fallet stod utanförSverigeän EU.som om

Inflytande inom9.4 ramen

för EES-avtalet

Vilket inflytande då EES-avtalet jämfört med medlemskapetger
Grundtanken EES-avtaleti antal tillskapas förinstitutionerär att ett
samarbete mellan EU-länderna och Efta och där de båda parterna

likaingår berättigade.som
Bland dessa märks EES-rådet, där regeringsmedlemmar frånorgan

Eftas och medlemsländer OrdförandeskapetEU:s ingår. cirkulerar
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mellan företrädare för EES-och Efta-stat. DenEU-stat gemensamma
bådadeEfta, därkommittén för ochbestår företrädare EUav

ordförandeskapetdärvardera ochhar sin representantparterna
rådetBesluten såväl irådet cirkulerar. iisätt somsomsamma

särskild parlamen-ocksåenhälliga. finnskommittén ska Det envara
Europa-parlamentettarikerkommitté, ledamötersammansatt urav

utsedda parlarnenten.indirektEftaländernas parlament,och avur
EES-avtalet.övervakning Sverigesvidare förfinns FörDet avorgan

Efta Surveillanceövervakningsmyndighetdetta fall Eftasdel gäller i
medlemsland Efta.företrädare från iESA med varjeAuthority, en

övervakaroch Efta-domstolenEftas del det EES-ESA-För är attsom
funktion blandmedlemsländerna. Motsvarandeföljsavtalet EU-i

domstolen.ochländerna Kommissionenutövas av
EES-avtalet byggerenligtberedningsprocessenBesluts- och att

fram tillska kommasjälvständigaoch EftaEU parter gemen-som
tillgodoseddafårMedlemsländerna intressenbeslut. sinasamma

Efta talar derasrespektive åindirekt vägnar.EUattgenom
medlemskapetEES-avtalet och iviktig skillnad mellan ärEn att

inflytande endastkunnaEES-fallet kommer sittSverige utövaatt
under förut-då endastmedlemsland Efta ochindirekt iettsom -

ocksåblir därigenom svårareenighet kan uppnås.sättning Det attatt
förordningar.ocheller direktivtill ändringar Deinitiativta nya

relaterade tillendast EES-funktioner ärgemensamma organens
EES-avtaletEftaländerna haravtalets samarbetsområde. genom

EES-regler.utformningenmöjlighet påverka vid NärEUatt nyaav
Eftaländernafrånfårutarbetat förslagKommissionen göraexperter

med-frånhörda EU:ssina röster sätt expertersomsamma
medverkan förolika formerlemsländer. Avtalet också avanger

då beslutkommittéer biträder KommissionenEftaländerna dei som
och övrigagenomföras. kanska Sverigeoch regler Därigenom
i Minister-påverka beslutsprocessenförutom SchweizEftaländer

EES-avtalet kanfrågor berörsinterådet och Kommissionen. I avsom
träffatEU-länderna har sintill tals förstEftaländerna komma när

uppgörelse.inbördes
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Ruta 9.1
Reformering beslutsprocess och representationsfonnerav

hela Gemenskapen harInom diskussionen förts utvidgning respektiveom
fördjupning. allmäntDet hållningaccepterad blandär ursprungligaEU:sen
länder integrationen, och därmed hela Gemenskapen, riskerar försvagasatt att

organisationen medlemsländer samtidigt fördjupatarom utan attupp nya
samarbetet. Framför allt har diskussionen fokuserat det 1990-taletssena
möjliga utvidgning till medlemsländer.20-30

Frågan skaEG:s institutioner behandlas vid regeringskonferensen 1996.om
kommer nytillkomnaDär medlemsländer delta. samtycke bliräven Derasatt

nödvändigt för genomföra eventuella förändringar, eftersom dessakräveratt
enhällighet.

finns beslutinga vad reformernaDet ska eller omfatta. Klart stårom avse
emellertid eventuella medlemmar kommer förändra balansen ochatt nya att
sammansättningen institutionerna, liksom effektivitet.deras anslutning tillIav
utvidgningsförhandlingarna diskuteras därför frågan reformer livligt. Blom a
gäller debatten det demokratiska underskott anklagas för. UnderskottetEU
består rådetsi starka makt förhållandei till Parlamentet. sinI mest extrema
form bygger anklagelsen tolv minoritetsregeringar Ministerrådet kaniatt
fatta beslut går enhälligt Europaparlaments vilja. sådantEttemot ettsom
förfarande kan enligt kritikerna knappast demokratiskt. Reformför-ansesvara
slagen berör därför högi utsträckning hur parlamentets ställning kan stärkas i
dess relation till Rådet.

maktenFrågan inom gäller förhållandetEU inte bara mellan med-om
lemsstaterna, balansen mellan institutionerna, främst mellan Rådetävenutan
och Parlamentet. Gemenskapen har främstInom Tyskland bräschen förigått
kraven parlamentets makt den politiskai ska stärkas. Ocksåatt processen
relationen mellan medlemsstaterna och dvsinstitutionerna, graden av
integration, har föremålvarit för diskussioner.

närvarande har de femFör Frankrike, Italien, Tyskland,stora staterna
ochSpanien Storbritannien i Ministerrådet och de sju mindre har48 röster 28

Befolkningsmässigt de fem ländernaröster. gångerär såstörsta nästan storasex
de miljonersmå; invånare drygt miljoner.290 medI EU50 16som mot ettca

ÖsterrikeFinland, Sverige och kommer då elvaNorge, de mindre medstaterna
miljoner invånare ha Rådet.i80 42-44 rösterca

Följaktligen skulle ha fyra gånger rådetmånga i iröstergruppen
förhållande till storlek jämförtsin med Tyskland. Länder 12motsvararsom

befolkning skulle då kunnaEU:s blockera beslut för de övriga 88procent av
Även möjligheterna för de mindre framtidai EUprocenten. staterna ett att

och forcera fram beslut de vilja harnågonmotsamman stora staternasav
föranlett krav reformer.

IDubbel majoritet
reformförslagenBland berör de genomgripande beslutsprocessen i Rådet.mest

med dubbelEtt majoritet har föreslagits. beslut Rådeti skulle dåFörsystem
krävas både majoritet medlemsländerna och befolkningen.majoriteten av en av

ÅttaviktadeDen skulle därmed länder kan blockerastämmorätten småstoppas.
beslut det första villkoret. Tyskland tillsammans med ländertvågenom stora
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deTyskland krävs övrigavillkoret.beslut det andrakan blockera Utangenom
för blockera.fyra länderna attstora

styrkeför-skerdet förstaeffekter.huvudsakligaFörslaget skulle För entre
Tyskland med desssynnerhetnordligare och iskjutning EU:s motstatermot

inflytandemindre ländernasdeinvånarantal. det andra begränsashöga För
be-däremotblockerande minoritetblirdet svårare uppnåattatt engenom

beslut.oönskadeskydda sigmöjligheter tidigarehåller de motattsamma som
får de elvagruppkonstellationer. Tökar förtredjedetFör utrymmet ex

majoritet."dubbelnordliga länderna
skulleenhällighetsbeslutreglerna för tagits Dessahar ersättasDessutom upp.

fattasenhällighet kanbeslut dag kräverinnebär iregel omatt somsomav en
motsvarande andelochmedlemsländernafemtedelardet stöds fyra avavav

genomslagfåttFörslaget har dock inteGemenskapens befolkning. somsamma
tankarna dubbel majoritet.

mTvåkammarsystem
första kammarendärväckts förslag tvåkammarsystemharDet även ettom

första kammarenmedlemsstaterna. Röstreglernabestående iråd ärutgör ett av
parlamentetandra kammarenDenröst. representerarstat rymmer somenen -

struktur, dvsoch politiskabefolkningmedlemsstaternas röst.person enen -
ochpresident regerings-och ledsblir regeringKommissionen systemets av en

tillfederalistisktFörslagetnationell kvotering.medlemmar ärutses utansom
effektivt ochdetfördelarstruktur. öppetsin Dess är system somattansesvara

demokratiskt.samtidigt dettydligtmaktenfördelar ärsättett som

ochKommissionen EG-Parlamentet,har reformkraven angåendeövrigtI
blir förrespektive domareantalet ledamöterfrämst fokuseratdomstolen att
förbegränsasAntaletutvidgning Gemenskapen. måstevidmånga attaven
huvud-enligt detböreffektivt. Parlamentetkunna bedrivasarbetet ska Inom

medlemsländernas invånar-omfördelas basissakliga förslaget ledamöterna av
endastFörslagutvecklingen.demografiska och politiskaantal den enomsamt

till tio.ska begränsasfram, liksom antaletland har förtskommissionär attper
länder ha kommissionär.Därmed skulle alla sininte egen

nationellframförtsstarka invändningarliknande harPå sätt representa-mot
centralbankssystem. representationNationellfriståendeframtidation i ett

till ineffektivitetkan ledastorlekmedlemmar,innebär styrelse 22 somenen
verkställandeicke-politisktförment tekniskt,i organ.ett

Karlförbundsdagsledamotentyska Larnersl lanserats denFörslaget har av
und SeineAussenpolitische Interessen,CSU. Deutschlands Verantwortung

23/24,CDU/SCU Bundestagsfraktion August 1993.Vorlage
ochPortugal Spanien.n Grekland, Italien,exklusive Frankrike,EU-16

Bertelsmann Foundation;"I tyskaFörslaget har enpresenterats ava
Reformen in-Källa: EG:svid i Mainz.forskargrupp universitetet av

KommerskollegiumArnander,fråga makten F.iEuropa.situtioner; omen
1993.

of Enlargement,lV bigger better The Economics EFdiskussionen iSet ex
1992.CEPR
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Inflytande i situation9.5 en

utanför den marknadeninre

utanför densituation marknadenI inre har formellSverige ingenen
möjlighet påverka EU-ländernas beslutsfattande. formellIngenatt
representation och ingen kommittéer bjuds.inärvaro Detges, etc
formella inflytandet begränsar till forasig internationella såsom FN-
institutionerna och Gatt/Multilaterala handelsorganisationen W/orld
Trade WTO.Organization, Möjligheterna beslutigenom iatt
dessa betydligt för delSveriges förinomär sämre änorgan ramen
EES-avtalet eller EU-medlemskapet. Beslutsreglerna inom WTO
innebär dessutom möjligheter till inflytande för enskilda småsämre
länder. resultat Uruguay-rundan nåddeDe handelsområdet är t ex
väsentligt mindre långtgående den liberalisering förhandlatsän som
fram EES-avtalet.i

Även det informella inflytandet begränsas Svenskavsevärt.
lobbyverksamhet kan visserligen fortsätta. får emellertidDen en

bas dei andra alternativen,två vilket försvårar dess arbete.sämre än
begränsarövrigt inflytandetI sig till påverka indirekt, viaEUatt

medlemsländer. kanSverige försöka driva ochsinat argumentex
önskningar Danmark ellervia nordisktnågot medlemsland.annat
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Handelspolitiken10

detta kapitel studeras skillnaderna det gallerI när
løandelsrelationer med omvärldenSveriges EU-ettav

medlems/eap. EU-medlem omfattas tull-Som Sverige av
och EU-landernas handelspolitik.unionen gemensamma

Vid EES-avtal eller alternativ utanför kan Sverigeett
bedriva handelspolitik.sin egen

Inledning10.1

ökarInternationell handel effektiviteten världsekonomini attgenom
land specialiserar produktion där produktiviteten relativtsig ärett

hög eller produktion intensivt använder insatsvarasom en som
landet har relativt gott om.

Med specialisering följer arbetsdelning. traditionelltharSverige
och frihandelsvänligövertygelse drivit starktnyttaav av en- -

politik. svenska hundraekonomins framgångar under deDen senaste
förknippad med den arbetsdelning framåren vuxit iär nära som

världen. internationella arbetsdelningen har medfört bådeDen att
och ökat kraftigt, snabbare de enskildaimporten långt änexporten

ländernas produktion. Handel till utländskaoch tillgång export-
marknader har det avseendet föri särskilt viktigtvarit Sverige.

ska nedan studera konsekvenserna för olika valVi Sverige av
handelsområdet. Analysen fokuserar främst denvisavi EG

egentliga handelspolitiken, effekterna olika tullregler. Andrat ex av
handelspolitikeninslag konkurrensregler och industripolitiki t ex-

berörs endast kortfattat.-
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Handelsteori10.2

ekonomiska bakom handel kan delasteorierna in i tvåDe grupper.

olikahandel länder harresultatDen ett attena ser som av
god tillgång olika eller insatsvaror. Det ansesresurser
förklara varför Australien till Japant exporterar vete menex

land-Australien har bördigaTV-apparater.importerar stora,
teknisktområden medan har kapital ochJapan gott om

kunnande. handel bedrivs branscher ochmellanDenna typ av
litteraturen ibland för handel.kallas inter-industrielli

detandra utrikeshandel följdteorinDen attser som en av
finns stordriftsfördelar tillverkningen företag ochi hos olika

konsumenter önskar flersig varianter Detatt varor.av av
handel handel.leder till branscher, k intm-industriellinom s

exempel sådan handel TysklandEtt är när exporterar
och tillVolkswagen Mercedes medan SverigeSverige,

tilloch Volvo Tyskland.SAABexporterar

klassiska fokuserar den handeln,inter-industriellateoriernaDe
fasta den förekomstenmedan de ökandeteorierna tarnya mer av

handel. Idag bådeintra-industriell ungefär tredjedelartvåär av
grund-och handel intra-industriell.1 deSveriges EGzs En mestav

höjerläggande upptäckterna ekonomisk handelinom teori är att
välfärden.effektiviteten och ökar den samhällsekonomiska

vid deoftaskyddstullar och protektionism uppstårKraven
ellerland har allmänt övervärderad valuta,tillfällen närett sett enen

emellertid dedrabbas Under harbransch årviss recession. senareav
hög-frihandelns fördelar ifrågasatts. Vissaklassiska teorierna om

särskiltteknologiska och forskningsintensiva industrier varaanses av
därför viktigasäkerhetspolitiskt eller strategiskt värde och extra att

inträdeshinderindustrier högaIbland förekommer dessaivärna om.
produktionsanläggningar.FoU-kostnader och dyraform För-i av

redan har etableratädlingvärdet ofta högt. sig iFöretagär som
förhållandevis skyddad ställning ochkan dra fördelbranschen av en

underdvs högrefår också monopolistiskadärigenom vissa vinster än
före-synvinkel, dessaperfekt konkurrens. nationellUr menar

strategiska industrieraktivt understödja sådanaspråkare, bör staten

Bilaga 2 till utredningen.1
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Ävenvälståndeftersom förädlingsvärde ochhögre lönerstörre ger
skyddas del produktion handelshinder ellerinom Västeuropa en av

med statliga medel. dock omtvistad.subventioneras Strategin Storaär
för konkurrenskraft. innebär destöd ingen garanti Dessutomutgör

för skattebetalarna. säkert dekostnad heller inteDet är att teo-en
retiska möjliga realisera stödsystemet konstrueras.vinsterna är näratt

frihandelsområde:EffekternaRuta 10.1 ettav-
handelsalstring och handelsomfördelning

bildas handelshindren mellan de deltagandefrihandelsområde eliminerasNär ett
får effekter.Det tvåstaterna.

relativt billigare jämfört med icke-med-Medlemsländernas blirexportvaror
lemsländernas. Handeln omfördelas då till medlemsländerna bekostnad av

land. land träskor från land för demtredje importerarA C CAntag görattatt
billigare effektivare producent B. läggerland C ABän är än sammaen

från bildar sedan med landtullsats för från unionimport C B. Asom en
avtalet blir omfördelarmedan land utanför. resultatet sinC står Om Aattav

tullarna mellan ochfrån till grund de borttagnaimport AC B av
kommer till effektivitetsförlust eftersom produktionen sker hosdet ledaatt en

mindre effektiv tillverkare.en
tillverka träskor. det dock dyrare både ochLåt B C,A A änäven görnu

blir dyraregrund tull lönar träskor eftersom desig inte importmen av av
frihandelsområdede inhemskt producerade. och bildar sittANår Bän ersätter

därförsin inhemska produktion med import från Handeln kommerA B. att
effektivöka. Resultatet effektivitetsvinst eftersom det ärär en meren

frihandelsav-producent får för andra effektentillverkningen.stå Den ettsom av
tal såledeshandelsalstring.är

de effekterna kommerBåde handelsomfördelning och handelsalstring två att
effekternaske då frihandelsområde bildas. Beroende vilkenett av som

handelsomfördelande frihandelsområdedominerar blir slutresultatet antingen ett
frihandelsområde. Generellt kan deneller handelsalstrande sägasatt extraett om

handelsker mellan medlemsländerna ökning världenshandel innebärsom en av
handelnfrihandelsavtalet ökat den ekonomiska effektiviteten ivärlden.har Om

minskar denleder till omfördelning från icke-medlemsländer,endast en
ekonomiska effektiviteten världen.i

rådgivare åt liknandepresident Clinton, framför2 Laura Tyson, ekonomisk argu-
frånvärlden inte fri1992. Eftersom äri sin bok, Whos bash/ng whomment

bedriva frihandel ellerindustristöd, ensidigthandelshinder och det naivt attvore
på högteknoIogi-industrierstatssubventioneradepassivt utländskanär tarse

från icke-subventionerade konkurrenter,marknadsandelar sina inhemska, menar
författaren.
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Samtidigt handelshindren reduceratshar multilateral basissom
den regionalahar ökat. kanintegrationen skilja mellanI stort man
olikafyra integration:typer av

fribandelsområde skapas handelshindrenEtt attgenom av-
skaffas mellan de deltagande länderna. Handelspolitiken i
form tullar tredje land skiljer mellansigetc gentemotav
de olika medlemsländerna. krävsDärför det gränskontroller
mellan de samverkande länderna Både och NaftaEES är
frihandelsområden.

marknad från frihandelsområdeskiljer sig iEn ettgemensam
frihandelnså måtto gäller produktionsfaktorerna.ävenatt

sådant exempel; arbetskraft, kapital, ochEES tjänsterär ett
frittsig inom området.rörvaror

tullunion för medlemsländerna handelspoli-I en en gemensam
tik länderna utanför. från tredje landVaror mötergentemot
lika handelshinderhöga vilket land i unionenoavsett varorna

varför gränskontrollerin helt kaninom regionentas av-
skaffas. tullunion.EG är en
Bildandet ekonomisk den långtgåendeunion år mestav en
formen och finanspolitikintegration. försPenning-av sam-

samtidigt valuta och centralbank in-man som en gemensam
Ännuförs. finns exempel fullt utvecklad ekono-inget en

misk beståendeunion Genomförs Maa-suveräna stater.av
stricht-fördraget fullt kan det leda till ekonomiskut en

förstaunion. innebär dock endast valuta-avtaletI steget en
Finanspolitikenunion. samordnad, inteår gemensam.men

handelspolitikEG:s10.3

Regler och direktiv

handelspolitik beskrivs Romfördraget. Grundläggandei elementEG:s
den handelspolitikeni är:gemensamma

frihandelsområden3 frihandelsområdenDagens är sällan i egentlig mening eftersom
omfång.de inte omfattar alla produkter varierar i Efta omfattar inte allautan t ex

jordbruksprodukter, vilket inte heller de bilaterala frihandelsavtal Sverige har med
Baltikum gör.
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tulltaxa,gemensam
landtredjehandelsavtal gentemotgemensamma

handelsförhandlingar,agerande multilateralaigemensamt
handelspolitiska instrumentlikartad tillämpning övrigaav

exportsidan.ochbåda import-

kvoternationellahandelspolitiken hardenI ersattsgemensamma
åtgärderHandelspolitiskagäller för helakvoter EG. genom-somav

gällerMinisterrådet ochfattasförs kollektivt. Beslut tullar itom ex
har med-regleratsdärefter EU-länderna. frågor inteI gemensamtsom

länder export-lemsländerna frihet bilateralt vissaviss motatt agera
krediter m.m

Tullar och kvoter

prägeltredje land fårPolitiken sintullunion.EG är gentemot aven
Deltagarländernade länder ingår i unionen.inställningen hos som

omvärlden, ellermindrekan eller öppna gentemot mervara mer
protektionistiska.eller mindremindre frihandelsvänliga, mer

den tillämparkännetecknastulltaxaEGzs atta avgemensamma
tullvärdet. genomsnittvärdebaserade tullar uttryckta i Iprocent av

tulltaxor,Karakteristiskt för alla länders EGzsde ganska låga. ävenär
förädlingsgradftullen ökar vid Ökadoch Sveriges, är att

procentTullen industrivaror genomsnitt Deti är5,6är
Uruguay-rundanmotsvarande förprocentenhet högre Sverige.än1

måttosåfrån den beräknareffektiv tull iskiljer sigEn nominell tull att4 en
världs-1 000 kronorcykel kostartullskydd. Antagförädlingsvärdets att en

påalla delarnaköpacyklarland väljer produceramarknaden. Ett attatt genom
kostarhemlandet. lnsatsvarornaihop dem ivärldsmarknaden och sedan sätta

således ihopsättnings-På förädlingsvärdet dvsvärldsmarknaden800 kronor. är
påpå dvscyklar,20nominell tull200 kronor. Landet harkostnaden procenten

då 20100 intetullen200 kronor. Den effektiva är procentde kostar 1 procent,
100"skyddsfaktor" ärlandet har procent.förädlingsledet iatt somengenom

många be-produktionsfaktorerna,tull skyddaEftersom syftet med är att anseren
nominella.än denmeningsfullt begreppeffektiva tullen ärdömare den ettatt mer
respektivegenomsnitt, dvsviktatlmportvägt innebär1988, importvägt.5 ett

delfår till hurgenomsnittet i relationberäkningentullsats tyngd i stor avav
konsekvenserEkonomiskatullsatsen.täcks just dentotala importen avsom av

1993.medlemskap i EG/EU", UD/Hsvensktett
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innebär i-ländernas tullar sänks med tredjedel, varför denatt ca en
absoluta skillnaden mellan och kommerSverige minskafEG att

liksom lägger ocksåEG, Sverige, rörliga importavgifter ca en
tredjedel importen. Avgifterna syftar till hindra prisrörelseratt attav

världsmarknaden slår igenom EG-marknaden. Producenter
får därtill förmånsbehandlinginom eftersom avgifterna lederEG en

till importpriset blir högre det inhemska priset. Genomänatt
Uruguay-rundan kommer gränsskyddet jordbruksområdet att
tarifferas, dvs de rörliga importavgifterna till fasta tullar.görs om

kommerDärigenom världsmarknadens prisfluktuationer slåatt
deigenom nationella marknaderna.

Eventuella tullättnader beslutas Ministerrådet efter förslag frånav
Kommissionen. Tullsuspension tillfällig tullättnad kanär en som ges
för insatsvaror produceras Tullsuspensioninte harinom EG.som

framförgivits allt områden kemikalier och mikroelektronik,som
för jordbruksvaror. allmänhetSuspensionen i åräven ettmen varar

i taget.
kvantitativa restriktionerna kvoter och andraDe volymbe--

minskat drastisktgränsningar har betydelse underi år.senare-
de kvoterMånga dröjer kvar för industrivaror sedanär resterav som

företiden bildande. dessa kvoterVissa har tillämpatsEG:s av
nationell nivå stället för Gemenskapsnivå.i Därför de oförenli-är

med den marknaden. Mellan augusti och1990ga gemensamma
oktober minskade antalet kvantitativa handelshinder från drygt1992

till 50.7 har framför allt Frankrikei och120 Kvoter använtsca
Italien. Oftast har de omfattat frånhemelektronik och bilar Japan
eller något asiatiskt land, frukt och grönsaker.ävenannat men

Förmånssystem

flesta handelspartners berättigadeDe tillEG:s någonär sortsav
förmånsbehandling. Bland samtliga Gatt-medlemmar det blottär en

på6 Tullsänkningarna beräknas vägt genomsnitt. De slutliga resultatet vad gäller
tullarna åtär ännu inte helt klart. Förändringar kan emellertid endast ske rätt
håll, dvs ytterligare tullsänkningar. Tullförhandlingarna ska klara ivara
februari/mars 1994.

7 Trade Policy Review Mechanism: The European Communities, Gatt 1993.
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nation.8gynnadhandfull bara har Mestmeststatussom som
grundprincipgynnad nations-behandling direkt följd Gattsär aven

Gatt-med1emmar-förbindericke-diskriminering. den sigGenomom
skaAlla medlemmarmedlem.särbehandla någoninteatt annanna

förmåner.sammages
frihandelsom-Tullunioner,emellertid radtillåterGatt avsteg.en

under förutsättningpreferensarrangemangandraråden och accepteras
ökar.omvärldenhandelshindren integentemotatt

förmånligarefårimportUngefär EG:s40 externaprocent av
förmånsgruppengynnadbehandling nation. Den"mest störstaän

totalimporten.för DenEftaländerna, 22är procent avsom svarar
u-Iänderna.förmånsbehandladedärnäst ärstörsta gruppen

flerau-länderna tillämpar DetEGGentemot mestsystem. om-
ofGeneralizedantalet länder Systemvad gällerfattande GSP,är

fördettaländer västvärlden tillämparflesta iPreferences. De system
utvecklingsländer.tullfrihet fråntullättnader eller importatt ge

förmåns-basen iomfattar länder och EG:sGSPEGzs 130 utgör
Åtskilliga varukate-Tullfrihet antalett stortsystem. varor.ges

omfattas dock kvantitativa begränsningar.gorier av
för-ACP-länderLomé-konventionenden kUnder ännu69gess

förallmänhetgällervillkor Tullpreferenserna imånligare en
fler produkter någotoch omfattarobegränsad kvantitet än annat

frånEG-avtal. importensidigt EG:sNästan 30 stammarprocent av
femtedel dennautanföru-länder står BaraACP-systemet. avensom

vilketGSP-förmåner, visarberättigad tillimport systemetsvar
betydelse.begränsadepraktiskt

delenUSA störreochKanada, Nya ZeelandAustralien, Japan, samt8 av
Latinamerika och Asien.

Pacific.Caribbean1990. ACP AfricanIV sedan 19 Lomé mars
Gatt 1993.Communities,Mechanism, The EuropeanPolicy review10 Trade



Handelspolitiken264

Diagram 10.1 Olika former förmånsbehandling Elizs 1991import procentav av

Ytterligare
förmånsbehandling

Franska
territorier

Källa: EG-kommissionen.

Antidumpningspolitiken

Prisdifferentiering innebär producent olika mycket betaltatt taren
olika konsumenter. Prisdifferentiering internationell nivåav

innebär ofta säljs billigare exportmarknaderna änatt en vara
hemmamarknaden. Anledningen kan konkurrensenattvara
världsmarknaden och de exporterande företagen förär större äratt

för kunnasmå påverka priserna exportmarknaden. hemma-Påatt
marknaden kan däremot falli vissa nationella standarder och
preferenser företagen dominerande ställning. Därmed finnsge en
möjlighet för hemmamarknadsindustrin högrenågot priser.att ta ut

Ibland konkurrerande låga importpriser upphov tillger an-
klagelser från inhemska producenter dumpning. Med dumpningom

definitionsmässigt tillämpning lägre priser änavses exportav
hemmamarknaden. Effekten dumpning konsumenternaär attav

tack billigare Inhemskaimport. producenter mötergynnas vare
hårdare konkurrens.

11 Dumpning kan emellertid såäven medföra välfärdsförlust det är företagatten om
går omkull påoch priserna sedan höjs grund dumpningen. Konkurrensen min-av

då.skar Risken småför detta scenario dockär tämligen och ska inte överskattas.
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medlemsländer villkorsina användaGatt under vissarätt attger
antidumpnings-sig och utjämningstullar skydd dump-motav som

och subventionerad lågprisimpor-ning Förutsättningen ärexport. att
skadar eller hotar skada den inhemska industrin.ten att

dag finns fyra användare dessa Australien,instrument:I stora av
Kanada och Bruket missbruketliksom demEG, USA. av- -

sprider emellertid till andra, till utvecklingsländerna.sig ävennu a
för70-tal produkter antidump-Sommaren 1992 ett utsattavar

ningsåtgärder 20-talVarje år i genomsnittEG. görs ettav nya un-
dersökningar dumpning.angående påstådd de undersök-Av 33

avslutades ledde drygt hälften till antidump-ningar 1991 attsom
ningstullar infördes. Antidumpningstullarna ligger vanligtvis 20-30

fall kan de till omkring ellervissa uppgåI 50procent. procent mer.
skiljer här från matematisk beräkning vilketsigEG USA görsom en

kan resultera antidumpningstullari 200emot procent.upp
antidumpningstullar begränsas däremot regelEG:s enav som
tullen ska högre vad behövs förintesäger änatt attsomvara

neutralisera skadan.
faktiska antidumpningsåtgärder form tullar före-iUtöver av

kommer då medk prisåtaganden. höjagårExportörenäven atts
den exporterade undvika drabbaspriset för att attvaran av en

antidumpningstull. till 1980-talet leddemitten mångaFram avav
undersökningar prisåtaganden. Under defram till sådanaEG:s senas-

har prisåtaganden.tullar kommit domineraåren Trotsöverte att att
relativt flitigt har antidumpningsåtgärder berörsEG siganvänt av

mindre pålagor.från tredje land dessaimportenän 1 procent av av

Tabell 10.1 E623 USA:soch antidumpningsundersökningar och anti-
dumpningstullar 1985-1991 USA 1984-juni 1991för juli

EG USA

Antal undersökningar 229 345
antidumpningstullar 85 153Antal

Källa: Gatt.

1993.12 Trade Policy Review Mechanism: The European Communities, Gatt

Gatt 1993.13 Trade Policy Review Mechanism: The European Communities,
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antidumpningsåtgärder102 fördelade produkterE623Diagram
1993och länder oktober

Kemikalier, gödningsmedel

metaller- halvfabrikatMineraler,

Maskid
ner

Textilier
i Hemelektronik inkl.

tillbehör

Övrigt

Central- Östeuropa samt td Sovjet

Etta-länderna

Nordamerika

i IJapan

i Övriga Asien

Afrika

20 400

Gatt.Källa:

indirekta effekter,förekomsten dem kan dockBlotta storaav
Redan anmälande kan påverka företagenseftersom prissättning. en

fara föreffekt den signalerarundersökning har att expor-genomom
samhällseko-emellertid omöjligtfråga.i såDet ärtören attgott som

kvantifiera detta mörkertal". allra flesta bedömarenomiskt De ser
oskick, ofta tillbruket antidumpningsvapnetemellertid ettav som

har dock möjlighetenskada för användaren själv. praktikenIäven att
ofta förutsätt-kunna med skyddsåtgärder varitingripa temporärt en
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förning och andra aktörer skulleEG handelsliberalise-att acceptera
ringar.

Frivilliga exportbegränsningsavtal

Till kategori dubbelriktade åtgärder hör de k frivilligasamma av s
exportbegränsningsavtalen. Avtalen ibland modellerna föringår i
styrd handel managed trade.

har formellt bara sådana avtal kraft. Båda berörEG två i import
från gaffeltruckar och videoapparater.Japan: uppmärksammadeMest

emellertid begränsningarna för den japanska bilexporten tillär EU-
länderna och Formellt dockUSA. existerar begränsnings-inte något
avtal, endast överenskommelse ska över-utan att parternaen om
vaka den japanska så den håller rimligasig inomexporten att
gränser.

Frivilliga exportbegränsningsavtal har kritiserats för de utgöratt
"politiska lösningar ekonomiska problem.

handelspolitikSveriges10.4

Sveriges handelspolitik har traditionellt präglats öppenhetstörreav
och färre regleringar vad fallet andra länder.varit i mångaän som
Tullskyddet för industrivaror ligger i Sverige i genomsnitt 4,6
procent.

Eftersom längeSverige har haft frihandelsavtal med ochEGett
de Eftaländerna,övriga och eftersom trädde kraftEES-avtalet vidi
årsskiftet, träffas bara liten del dessa tullar.importenen av av

Tullarna industrivaruområdet kan därför ha förloratsägas
mycket sin näringspolitiska betydelse. jordbruksområdet detPå ärav
framför allt rörliga importavgifter fördyrar kanimporten. Dessasom
höjas och sänkas efter behov och därigenom hindra praktiskt taget
all import.

14 BI professor Jagdish Bhagwati, Columbia University, USA, i boken Protec-a av
tionism 1988.

15 Ekonomiska konsekvenser svenskt medlemskap i EG/EU, UD/H 1993.ettav
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restriktio-jordbruksområdet tillämpas kvantitativaUtanför inga
restriktionernaavvecklade de sistaimporten. Sverige1991motner

konfektionsvaror.med textil- ochhandeln
antidumpningsåtgärder,fallhar sigSverige i använtett par av

subventioneradaldrig utjämningstullar import. Denmotavmen
röntgenfilmkraft gäller frånantidumpningsåtgärdenda iärsom
uppgick tillröntgenfilmimporten frånVärdet Japan 1991Japan.

Åtgärden prisåtagande frånkronor. innebärmiljoner20 ett
icke-diskriminerande politik vadsida. tillämparjapansk Sverige en

upphandling.offentliggäller

EES-avtaletKonsekvenser10.5 av

Regelverk

Eftafrihandelsområdefördjupning detinnebärEES-avtalet somen av
kantullunion.innebär emellertid Sverigeoch inteEG Detutgör. en

tredjehandelspolitikdrivafortsättningeni sinäven gentemotegen
förland, länge det skerså inom Gatt.ramen

tillämpliga delar årsEES-avtaletpraktiken i 1973överI tar
deGrundläggande för EES-avtalet principenfrihandelsavtal. är om

därmed Eftaländer-kommerrörligheterna. marknadenfyra inreDen
del.utom Schweiz tillna

både ochmedför förändringarhandelspolitiken detFör varu-
livsmedelssektorerna.ochtjänsteområdet. Undantagna jordbruks-är

här. avreglerasSlutligenliberalisering sker emellertidvissEn även
upphandlingenoffentliga inomden EES.

mellan ochhandelshindreninnebär de återstående EGAvtalet att
förbud tullarindustrivaruområdet avvecklas.Efta Förutom mot

EES-avtaletinnehållerrestriktioner kvoter,kvantitativaoch som

EG/EU, UD/H 1993.medlemskap ikonsekvenser svenskt16 Ekonomiska ettav
fårPå jordbruksområdet tullättnader förekommer.utökas vissa kvoter och17 a

livsmedelsområdetPå innebärSverige lättare nötkött och vodka.att exportera
exempelvisEG:s livsmedelslagstiftning,EES Sverige delenöver störreatt tar av

Handeln medgodkännandevad gäller standariseringar och ömsesidigt tester.av
områdenpåEES-avtalet dessaförädlade livsmedel blir tullfri. Den liberalisering ger

ekonomiskoch saknar inteomfattande än vad frihandelsavtaletär germer
betydelse.
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handelshinder ska avvecklas.tekniskabestämmelserockså attom
EES-avtaletshandelshinderk icke-tariffäraAvvecklingen är en avav s

betydande ekonomiska effekterAvtaletförtjänster. väntasstörsta ge
standarderförskrifter och ochtekniskaharmonisering avgenom

vilkende Dijon-principen, vitillämpningen Cassisavgenom
kapitelbeskrivit i

produktansvars-deockså beaktabörsammanhangdettaI man
för hälsa,speciallösningar miljö-tillämpas Vissaregler inom EG.som

Eftaländernagäller. innebär intesäkerhet i sinskydd och Det atttur
särdrag kvarstårnationellaproduktnormer.alla VissaEG:saccepterar

etc.innehållsdeklarationersäkerhetskrav,för utformning,
kvarvarande nationellabetyderekonomisk synvinkel sär-Ur

innebärvilketkonkurrensen begränsas, vissbestämmelser att en
marknadens fördelar.denreducering inreav

tillhandahålla tjänst iEES-avtalet fårGenom ettenen person
Avtaletvillkor landetsland tjänsteutövare.annat egnasamma som

EG-direktivradEftaländernaocksåinnebär överatt tar somen
förmarknadintegrerad vissalägga grunden försyftar till att en

harmoniseras,regelverkstandarder ochinnebärtjänster. Det att
stordriftsför-utnyttjaunderlag för företagenvilket i sin atttur ger

tjänstesektornregleringarna inomelimineradelar. Vinsterna attav
EES-avtalet.förknippade medbland de ärstörstaväntas somvara

återfinns inombetydelsefullaekonomiskt tjänsternaDe mest
och Transporternatelekommunikationerfinanssektorn, transporter.

Avtalet syftarförutanför den fria rörligheten tjänster.formelltfaller
Eftaländer-förutsättermarknadstillträde.ömsesidigttill Detdock att

Troligtvistransportområdet.reglerde flesta EG:sövertar avna
beslutflesta inomde EGkommer även transportom-tasnya som

EES-avtalet ledapraktiken kanavtalet.införlivasrådet i I väntasatt
transportmarknad.till gemensamen

bestråla konserverande syfte. Inomlivsmedel iförbjudet18 I Sverige är det attt ex
såle-frågansådant Sverige tillämpardiskuteras.förbud,EG finns inget även om

bestämmelsernamotiveringensina striktare regler medmed EES-avtalet attdes
hälsa.skydda konsumenternasär till för att

ofdå The economicsSå 1993. SeEG:s marknad skapadesfallet inre19 ävenvar
35, Bryssel 1988.Economy No1992, European
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Avtal med tredje land

Under kan Sverige alltså fortsättaEES bedriva han-att en egen
delspolitik länder utanför EES-området. innebärDetgentemot att

behåller deSverige importavgifter och tullar den importkvotsamt
jordbruksprodukter tillämpas dag.i det gäller teko-Närsom t ex
området svensk politik liberalareär EG:s.än

Gränskontroller och ursprungsregler

Eftersom EES-avtalet innebärinte tullunion finns det möjligheten en
tullfriheten mellan ochSverige missbrukasEG deni meningenatt att

importeras från tredje land kommer "bakvägen in i EU-varor som
eller Eftaländerna. Risken för ska importeras till det landatt en vara

har lägst tull och sedan säljas vidare frihandelsom-inomyttresom
rådet, har lett fram till krav ursprungsregler. Antag t attex

harSverige inte någon tull från Kanada, medan läggerEGyxor
tull. Eftersom100 EES-avtalet endast gäller svenskaprocent varor,

de svenskamåste kunna bevisa de skickasexportörerna att varor som
faktiskt tillverkade i Sverige och inte Kanada.är i

Därför krävs dagi intyg om en varas ursprung.
Ursprungsregler infördes med frihandelsavtalet och orsakar1973,

betydande administrativt merarbete.
finländsk studie uppskattadeEn den sammanlagda administrativa

kostnaden företagens och tullens till mellan och1,4 5,7 procent av
värdet Eftaländernas import under tysk studie hävdarEn1982. att
den totala kostnaden för bestämma uppgår tillatt en varas ursprung

värde. Handeln mellan2-3 och EftaEGprocentca av varans upp-
gick till miljarder drygt1991 220 miljarder2 gör 4procentecu. ecu
eller knappt miljarder kronor.40

EES-avtalet innebär dock ursprungsreglerna förenklas. Prin-att
desammaciperna förut. viktigaste förändringen blirär Densom att

uppgiften eller enskiltursprungi EftalandEG ersättsom en ettvaras
med i Därmed erhållsEES. möjlighet till k full kumula-ursprung s

20 Excess documentation non-tariff trade empirical analysiscosts as measure: an
of the import effects of documentation Koskinen M, Workingcosts, paper,
Swedish School of Economics and Business Administration, 1983. ECand EFTA

the 19805, Horovitz, Taylor och Werner, European Research Associates, Bry-
ssel, 1984.
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EES-länderolikaflerabetyder bearbetning kan ske ition. Det att
frihandelsstatus.förkvalificera den slutgiltigaändåoch varan

förloradeEftaländerfleramedförde bearbetningTidigare i att varan
roll.dettaEftaländerna spelarförmånsbehandling. Försin storen

handelsutbyteökatstimulera tilldärmedEES-avtalet bör även ett
dynamiskahandelsutbyte i sinökatEftaländerna.mellan Ett turger

och lägreökad konkurrensbilligaretack insatsvaror,effekter vare
priser.

kravetuppmjukninginnebär dessutomEES-avtalet attaven
BearbetningEG-Efta-området.ska ske inombearbetning som

utanförkan skevärde EES-högst 10 procentmotsvarar varansav
dockgällerden förlorar Dettasinområdet ursprungsstatus.attutan

fördelarnatillverkningentextilvaror. Antaginte att svararav
tillverk-cykelsföroch monteringen 1090 procent enprocent av

cykel fårEES-avtalet innebärningskostnad. ursprungsstatusatt varen
tillverkade inomdelarnamonterad längedenvärlden äri än är

EES.
toleransregelgenerellinförsMed EES-avtalet även omen

möjligtdetfallflertaletpris i gör10 attprocent somav varans
ursprungsregel integiven ärävenursprungsstatus om enen vara

uppfylld.

Antidumpningsåtgärder

ochantidumpningsåtgärderEES-avtalet förbjuder i princip ut-
Undantagnadeltagarländerna emellan.jämningstullar är somvaror

jordbruks-dvs andraden fria rörligheten,omfattas äninte varorav
underocksåkanAntidumpningsbestämmelserfiskeprodukter.och

kringgåendemotverka ktillämpas förförutsättningarvissa att avs
vid sammansättnings-produktionvidantidumpningstullar, t ex

konkur-medEES-avtaletAntidumpningsregler har ifabriker. ersatts
antidumpningsåtgärderocksåavtalet upphörMed EGzsrensregler.

begränsad.ha varitdockdemEffekten måsteSverige.mot ansesav

frånantidumpningsâtgärder EG: diesel-föremål 2oktober 1993 för21 Sverige ivar
metallegeringar.används föroch ferrokiseimotorer
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Slutsats

viktigaste direkta samhällsekonomiskaDe konsekvenserna EES-av
avtalet handelsområdet ursprungsreglerna förenklas,är vilketatt
leder till besparing,viss och antidumpningsåtgärder riktadeatt mot

försvinner.Sverige offentligaDen upphandlingen inom EES
vilketavregleras bör kunna leda till förtjänster för svenskastora

företag.
indirekta effekternaDe förmodligen betydligtär Denstörre.

de vinster avregleringstörsta är icke-tariffäraposten som en av
handelshinder industrivaruområdet motsvarande avregle-ger samt

både tariffära och icke-tariffäraring handelshinder tjänsteom-av
avregleradrådet. marknad förEn offentlig upphandling ocksåväntas

vinster. Resultatet ökad effektivitet och konkurrens.ärstorage
Prisnivån inom Efta ligger generellt högre den inom EG.änsett

Ökad konkurrens EES-avtalet bör därför prispressandegenom en
effekt. Avtalet bör påverka investeringsströmmar föräven i Sveri-

riktning.positiv Genomförandet marknadinre beräknasEG:sge av
deminska reala handelskostnaderna med mellan och procent.1 3

blir effektenSå inte för Eftaländerna, eftersom gränskontrol-stor
lerna och ursprungsreglerna kvarstår. EES-avtalet innebär dock

handelskostnader.sänkta Okad handel bör höja effektiviteten och
leda till ökadnågot tillväxt.

22 1990 Eftaländernas nominella capita-inkomst 26 500 dollar, vilketvar per var
44 högre än motsvarande förprocent EU-Iänderna. Korrigeras inkomsterna för
prisskillnader enligt köpkraftsparitetsteoremet Eftasär capita-inkomst endastper
15 högre. Källa: bigger betterprocent The economics of EC enlargement,
CEPR1992.

23 Europes domestic market, Pelkmans, J and Winters, L A, Chatham House, Lon-
don 1988.



Handelspolitiken 273

Konsekvenser10.6 av

EU-medlemskapett

Regelverk

Handelspoli-tullunion.deltar i EG:sMedlemskap innebär Sverigeatt
deocksåSverigeomvärlden blir övertartiken gentemot gemensam.

fördragenolikadegrundbestämmelserna ihandelspolitiska samt
Möjlig-område.handelspolitikensochbestämmelser praxisövriga

landtredjesjälvständigthandelspolitisktheterna gentemotatt agera
internationella organisatio-agerandetgäller iförsvinner. Detsamma

UNCTAD."ochWTOsåsomner
hardefinierarRomfördraget EU-handelspolitikdenUtöver som

områdenandraantalbefogenheterländerna även ett avatt agera
handelspolitisk karaktär:uttalatmindreellermer

handelshinder,tekniskaI
statsstöd till företag,förreglerI

tjänsteföretag.företableringshinderI

svenskfördockmedlemskapskullebedömadet gårSåvitt ettatt
förändringar någotekonomiskt viktigainnebära någradel inte av
medför.EES-avtaletvadområdendessa utövertre

kvoterochTullar

sänks.tullartill vissaledertulltaxasvensk tillämpning EG:sEn attav
mellanskillnaden EG:sgenomsnittligafler höjs.Betydligt Den nu-

tullmotsvarande 1och ärSverigesindustrivarortullvarande pro-
Skillnadengenomsnitt.25respektive5,6centenhet vägt4,6 procent,

Uruguay-rundan.tullsänkningarna iytterligareminskar genom

WTO, närOrganization,ingå TradeWorldiGatt-avtalet kommerDet att24 nya
TradeConferenceNationsUnitedUNCTADformellt. onUruguayrundan antas

Development.and
1993.UD/HEG/EU,imedlemskapsvensktkonsekvenserEkonomiska25 ettav

enligt dettredjedelmedska reducerastullarna nyaMedlemsländernas26 en
avtalet.
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Vad innebär då den högre tullen för Sverige Den svenska
importen härrör till från73 EES-området. Ytterligareprocent

tullfri10 utgörs GSP-import från u-länderna. Totaltprocent av
drabbas därmed endast importen den17 enprocentigaprocent av av
tullhöjningen. Andelen har minskat något sedan frihandelsavtalnya
tillkommit Östeuropa.med länderna i Central- ocha

Fördyringen den svenska importen till följd tullpoli-EG:sav av
tik kommer därför med sannolikhet inte överstiga 0,17stor att pro-

importvårdet 1 procent, eller drygt17 miljardcent 0,5av procent x
kronor. Kommerskollegium har gjort genomgång deen av varu-

med betydande tredje-land-import för vilka väsentliggrupper en
tullförändring skulle ske. väsentligSom räknas skillnader 3-4
procentenheter. Tullökningar noterades kerniområdet,a
trävaruområdet, elektronikområdet och för vissa transportmedel.
Värdemässigt betydande framför alltår transportmedelsimporten -bilar, lastbilar, bussar, traktorer, motorcyklar, mopeder och cyklar.

den svenskAv importen dessa kommer miljarder från4av varor ca
länder utanför EG/Efta-området 1990. traktorer,vissa lastbilar,För
bussar och cyklar tullarEG:sär procentenheter högreän 10 änmer
Sveriges. Tullsänkningar skulle ske teko-området där Sverigea
har högre tullar EG inga kvantitativa begränsningar.än På detmen
hela blir tekoimporten dyrare vid EU-medlemskap grundtaget ett

kvoterna. Till detta återkommer nedan.viav
tillämpar förEG enstaka importkvoter. Vad detta betydervaror

för svensk del Sverige inkluderasnär i oklart. finnsDetärsystemet
dock intressant aspekt anslutning. Vanligtvis kvoterären en

tullar för samhällsekonominsämre än eftersom knapphetsräntan inte
till fullo tillfaller det importerande landet. Om Sverige går med i

kan effektenEU bli den dvs kvoter blir samhällsekono-motsatta,
miskt bättre tullar för Sverige.än

beror framförDet allt tullintäkterna tillfaller ochEG inteatt
Sverige, vilket hela importfördyringen blirgör samhällsekono-att en
misk kostnad. Ett med kvoter däremot de svenskasystern ger
importörerna högre inkomster tack de får del knapphets-attvare av

27 Ekonomiska konsekvenser svenskt medlemskap i EG/EU,ett UD/H 1993.av
28 Knapphetsräntan uppkommer den importerade kvantitetenatt begränsas.genom

Den begränsade kvantiteten leder till priset kan sättas högre. Kvoternaatt kom-
därför värderas till visstatt prismer ett motsvarande den inkomsten deextra

Knapphetsräntan är det värdet.genererar.
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detblir iför Sverigekostnadensamhällsekonomiskaräntan. Den
fallet mindre.här

effektdock visskvoter kanochtullarförekomstenBlotta geav
Resultatetaggressiv.mindreblirtill prissättningenlederdet attom

importfördyring i EG.ochkonkurrensmindredåär

Tullsuspensioner

tidsperiod.under visstullättnaderinnebärTullsuspension en
förbetalartullavgifter importördeinnebärTullrestitution att en

dendåeller delvis importörenheltåterbetalasinsatsvaror exporterar
svenska.defrånmycketregler skiljer sig intefärdiga EG:svaran.

denbegränsningvissformella krav,har vissaSverige avt ensom ex
tullrestitutionoch EGmellan import Iförlöper ärtid export.som

VidareSverige.automatiskt idenmedanbedömningsfråga, gesen
Detinte EG gör.handelsrestitution, någotSverigetillämpar som

bearbetas Sverigeiallsinteåterbetalastullinnebär ävenatt varanom
den Omoch innandendet importeratsefter texporteras. exatt

irestitutionförimporterasradioapparater exporteras gesatt senare
förvaringkan dock i EGi ersättasinte EG. DettaSverige, avmen

tullfrilager.ks
tullsuspensionför vilkasvenska importenDen gavsvarorav

bortfallmotsvarademiljarder kronor Dettilluppgick 1991.2 ettca
delbetydandemiljoner.högst Entullinkomster 150 avomav

Å omfattarsidanandratullbelagd ibli EG:simporten väntas system.
suspenderade i Sverige.antal inte ärEG:s stort somsystem ett varor

miljonermedtullrestituerades 1851991/92Under budgetåret ca
företagsvenskainnebärområdetsvensk anpassningkronor. En att

insatsmaterialförtullavgifter näråterbetalningfall fårintei vissa av
Gemenskapen.frånexporterarman

deförädlingstrafik,för passivharEG motsvararsomett system
grundläggandebearbetning.efter Deåterinförselförreglernasvenska

Totaltrestriktiva.reglerdesamma, EG:s ärprinciperna är mermen
eftertill Sverigeåterinfördesvärdetuppgick somsett varorav

andelkronor Denmiljarderland till 1991.bearbetning i 4 somannat

självaexp0rt|ändernal de fallbegränsningarna.Så EGadministrerarde fallsker i29
leverantörer-tillfallaknapphetsräntankvoter kommer attallokeringenhandhar av

na.
1993.UD/HEG/EU,imedlemskapsvensktkonsekvenserEkonomiska30 ettav
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berörs vid medlemskap dock troligtvis liten.är Detsamma börett
därför gälla eventuella kostnader/ vinster.

Om Sverige reglerövertar EGzs för förädlingstrafikpassiv får det
vissa effekterpositiva teko-området. Avsättningsmöjligheterna för
svensk tekoindustri ökar. blir därförDet möjligt för kunderna i EG

använda svenska insatsvaror vid bearbetning i tredje landatt och
ändå tullreduktion vid återinförsel. frånImporten vissa länder

bearbetade tekovaror föremål för begränsningarär inomav ramen
för särskilda kvoter.

Frivilliga exportbegränsningsavtal

medlemskap kommerEtt effekteräven bilområdet. Delvisatt ge
grund har högreEG tull Sverige, delvisän grundattav en av

den övervakning sker den japanska importen. Konsekven-som av
för den svenska bilindustrin och bilmarknaden, där japanskaserna

bilar knappt fjärdedel, berorutgör fallSverige i så blirnären a
medlem huri japanskaEU, producenter till detta,siganpassar
liksom vilka eventuella åtgärder kan följa efter 1999.nya som

Skyddet för den svenska bilindustrin ökar något, vilket allt-lika leder till välfärdsförluster för de svenska konsumenter-annat -
Svenska bilproducenter kan emellertid komma ökadna. mötaatt

konkurrens reaktionen begränsningarna blir japanskaom att
producenter uppgraderar sina bilar. Vinsterna för de svenska
producenterna skulle därmed öka betydligt mindre vad statiskän en
jämförelse vid handen.ger

Nordström 1992 har beräknat vad svensk anpassning tillen
bilpolitikEG:s skulleJapan kunna innebära.gentemot
Sverige har deI japanska bilföretagen knappt 25 procent av

marknaden. Tullen ligger harmonisering6,2 En tullenprocent. av
till dvsnivå, höjningEG:s till skulle enligt10 studienen procent,
leda till prishöjning minskade konsumentöverskottet meden som

miljoner kronor.180 och deStaten inhemska producenterna skulle
tjäna knappt miljoner Resultatet30 välfärdsförlustärvar. en om-

31 Bilaga 1 till utredningen.

32 Studies Trade Nordström,Policy and Economic Growth, IIES 1992.
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totaladetvilket 0,4kronor,miljoner procentkring av125 motsvarar
försäljningsvärdet.

till EG:stullintäkternadockkommermedlemskapVid attett
förlusten.svenskadenökarvilkettilloch intekassa staten,

importkvottullensimulering motsvaran-ersättsI enavannanen
detilllederDetmarknadsandel 22 attårsde procent.1987

differentie-därbilarfokuserar störrejapanska exportörerna mer
Påkonsumenterna.hosbetalningsviljanliksomhögre,ringen är

Volvoochför SAABvinstökningar storasmårelativtgrund menav välfärdsminsk-totaladenskullebilarför köparna störreförluster av
kronor.miljarderochmellan 1,6fall bli 0,7dettainingen

landtredjetillRelationer

landtredjemedavtalEG:sSverigeinnebärTullunionen anammaratt
frånavseendenfleraiskiljer sigSverigesförmånssystem.och system

GSP-regler:ochLomé-konventionEG:s

tak.ellerkvoterförinomförmånerofta sinaEG ramenI ger
använderemellan. SverigeländernadifferentierasFörmånerna

motsvarandehar ingenochkvoterellertaknågrainte
länder.mellandifferentiering

tullfrihet,fullnödvändigtvisinteinnebär utanGSPEGInomI
innebärSvensk GSPreduceras.deltill visskantullen

berättigadeförtullfrihetalltid fulldäremot varor.
teko-svenskadetängeneröstGSP-system ärEG:sI mer

ofta iinkluderade i EG:sTekovarorområdet. är system,
svenska ärGSP-systemetdet storbegränsade kvantiteter. I en

tullförmåner.frånundantagettekoområdetdel av

minst likmycketländernautvecklade ärdebehandlingEG:s av
Medelhavet,kringolikamed deavtalsvenska. EG:sden staterna

inhemskadeochmed Statennettoförlusten.likahärärVälfärdsförlusten33 måstedettaMotpå tullhöjningen.kronor55 miljonertjänarproducenterna ca på grundmiljoneruppgår 180till avförlust Denställas.dock konsumenternas
Sekronor.miljoner125därförsamhället blirNettoförlusteñ för capriser.högre

utveckling välfärdsbegreppet.kapitel 1 förvidare aven
29-54jrniIjoner mi-270480-1förlust:KonsumenternasÖkade kronor;vinster:34

kronor.miljoner220-300Tullintäktsbortfall:kronor;Ijoner
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liksom med Lomé-staterna och vissa i Latinamerika,stater gerförmåner jämförliga med eller bättre vad Sverige dagän i erbjuder
GSP. principI omfattar både ochEG:s Sverigesgenom GSP-system

samtliga u-länder.
praktikenI det endast förär länder47 EG:s ursprungligasom
faktisktGSP tillämpas. Det svenska omfattar idag 97systemet

länder, betecknas24 minst utvecklade ländervarav som
förInom EU-ländernas Medelhavspolitik har ingåttramen EG

frihandelsavtal med Israel, associationsavtal med Turkiet, Malta och
Cypern bilaterala samarbetsavtal inkluderande ensidigasamt handels-
förmåner med dels Algeriet, Marocko och Tunisien, dels med
Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien. preferensarrange-Dessa

förmånligaår GSP. Sverigeän jämte övriga Eftaländermang harmer
ingått frihandelsavtal med Turkiet och Israel.

Vid jämförelse mellan Sveriges och EG:s kanen system man
urskilja två viktiga olikheter. EG eftersträvar minska deatt
preferenser erbjudits konkurrenskraftiga u-länder.som EGmer
försöker dessutom inköpen vissa tropiska jordbruksproduk-styra av

såsom kaffe, bananer och citrusfrukterter till EG-producenterna,
Lomêländerna länderna i Mellanamerika.samt

EG:s minskasträvan preferensbehandlingen importenatt av av
från utvecklade industrier dei utvecklade u-låndernavaror mest

innebär vid svenskt medlemskap hela tullavgiften kommerett att att
utkrävas för import sådana exempelvis TV- och radio-av varor som

från Hong Kong, Singapore och Sydkoreaapparater transisto-samt
dioder och elektroniska mikrokretsar frånrer, Hong SydkoreaKong,

och Filippinerna. frånImport dessa länder dessa dessutomärav varor
ofta föremål för antidumpningsåtgärder från sida.EG:s

Det svårt bedömaär konsekvenserna för Sverigeatt övertaattav
EG:s GSP-system. Reglerna komplicerade.är Systemet dessutomär
under omvandling. mindreEtt komplicerat och lättadministreratmer

tänkt träda kraftär i eftersystern 1995 Uruguay-rundans slut.att
Men givet dagens skulle miljarder kronor3,6 densystem ca av
svenska u-landsimporten om totalt miljarder förändrad25ca en

35 EG:shandelspolitik u-länderna: konsekvensermot för Sverige, Kommerskollegium
1 993.

36 SFS 1987:1285 med ändringar.
37 Det skasystemet fasanya u-länderut ekonomiskaa utveckling harvarssåkommit långt förmânsbehandlingatt inte påkallad.längre är Det finns även

påplaner bort begränsningaratt ta vad gäller förmânsbehandladede kvantiteter-
EU-länderna har dock ännuna. inte påsig dennaenat punkt.
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tilluppgåberäknasfördyringengenomsnittligabehandling. Den
kronor.miljonervilket 290-430högst 8-12 motsvararprocent,

svenskadendelvisssvagheter. Endock tvåharRäkneexemplet av
resultatomfördelasförmodligenkommer ett aimporten somatt
GSP-kvotermindre.bli EGzsbörSlutbeloppettullhöjningarna.av Även leda tillbördetmedlem.blirSverigeökadärtillkan väntas om

olikaEGzskostnaderna övertafaktiskabelopp. Delägre attavett
kronormiljonerunderstiga 200därförkan väntas perförmånssystem

oar.

ÖsteuropaochCentral-

ochCentral-medfrihandelsavtalmotsvarandeharEftaländerna
till SverigeländersdessaharÖsteuropa har. DäremotEG exportsom

handelspoli-till EG:sanslutningmedförbegränsats. Detinte att en
länderna ifrånimportenfördyringinnebärakunnaskulletik aven

dag inteitraditionella importÖsteuropa. SverigesDåochCentral-
föror-skulledettasannolikhetenrestriktionerdessa är attberörs av

svenskaframtidabegränsaslåg.mycket Däremotkostnadsaka en
gäller.restriktionerEG:sdeimport-möjligheter varugrupperav

Baltikum

baltiskademedfrihandelsavtalsedan 1992harSverige sommaren
harmedlemskap. EGvidbeståkommerFrihandelnländerna. ettatt

frihan-länderdessamedförhandlingarinledasjälvtbeslutat omatt
för-Närjanuariden 1995.föreavslutade 1skaAvtalendelsavtal. vara

deinnefattas i över-Sverigekommeravslutatshandlingarna att
havereraellerklarabliavtal inteSkulle EG:savtalen.gripande

avtal.nuvarandesinaSverigebehåller

1993.UD/HEG/EU,imedlemskapsvensktkonsekvenser ettEkonomiska38 av
kemikalier,vissatekovaror,för importenbegränsningar aEG tillämpar av39

EG1993 harUnderövergångsperiod.stål underkol ochjordbruksvaror samt en
Slovakien.från ochTjeckienstålimportenskyddsklausuler motanväntdessutom
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Gränskontroller och ursprungsregler

Tullunion innebär fri handel inom unionen och tullen gemensam
de länder står utanför den.mot vidFörst svenskt med-som ett

lemskap gränskontrollerna bort helt och hållet.tas Ursprungsregler
tillämpas förinte handel inom eftersomEG alla importerade varorförtullas vid den Således försvinnergränsen. det administrativayttre
arbetet detta område samtidigt de effektivitetsvinster förEESsom
med sig naturligtvis kvarstår vid EU-medlemskap.ett

Hur då dessaär vinster uppgick1992 Sverigesstora varuhandel
med ochEG Efta till miljarder kronor.450 administrativaDenca
kostnaden för företag och tullmyndigheter effektivitetsförlustersamt
i produktionen grund ursprungsreglerna har uppskattats tillav
mellan två och värde handelni mellan Eftatre ochprocent av varans
EG. Det innebär kostnader mellan och miljarder kronor.9 14

rimlig bedömningEn hälftenär besparingen kan kommaatt ca av
Sverige till del, dvs miljarder kronor.4-7 Beloppet kan emeller-runt
tid överskatta vad står tjäna EU-medlemskap eftersomsom att ett
ursprungsreglerna förenklas redan EES-avtalet. admini-Degenom
strativa kostnaderna finns dock kvar i EES-alternativet. Merparten avfördelarna vad gäller ursprungsregler och gränskontroller följer
därför först med svenskt EU-medlemskap.ett

Avveckling gränskontroller får dessutom effekter förav gräns-
och postorderhandel. Priserna utjärnnas.

Antidumpningsåtgärder

EES-avtalet innebär Sverige inte kan förutsättasatt EG:s anti-
dumpningsåtgärder. Samtidigt innebär medlemskap skaSverigeett att
tillämpa EG:s antidumpningstullar. delarDe den svenska impor-av

blir föremål för EG:s åtgärderten antidumpnings- ellersom sub-
ventionsområdet beräknas uppgå till högst miljarder kronor.2,5
Enligt mycket preliminär bedömning uppgår EG:s genomsnittligaen

40 Reviderad nationalbudget April 1993, Finansdepartementet. Utrikeshandel och
handelspolitik, bilaga 15 till LU 92.

41 Cecchini-rapporten The Economics of 1992, European Economy No 35, 1988
frånuppgiftersamt Kommerskollegium.

42 Ekonomiska konsekvenser svensktett medlemskapav i EG/EU, UD/H 1993.
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tillprocent. anpassningtill EG:santidumpningstull En20-30
svenskadenfördyringar importendå leda tillpolitik kan somav

blir kostnadenFörmodligenkronor år.miljoner500-750mest per
svenskaden importenomfördelningvissmindre, bl att avgenoma

ske.kandå väntas
före-beräknatvälfärdlandets totalatillSett summan avsom

be-dumpningenkonsumentöverskottet måsteochvinstertagens
subven-utländskperspektivkonsumentensdömas även ensomur -

kan därförpolitiktillövergång EG:ssvensk konsumtion. Ention av
tillämpningalltförvälfärdsförlust.medföra viss En stor aven

ekonomin,effektivitet itill lägrelederantidumpningsåtgärder
konkurrens.och lägreinnebär högre priserdeteftersom a

blikankonsekvensernasamhällsekonomiska större änDe t o m
vetskapenharSannolikt EG:ssiffrornaantydsvad omovan.avsom

frånkonkurrensenmedförtharbenägenhet utnyttja attvapnetatt
importför-ytterligaremedområden,land begränsats vissatredje

följd.dyringar som

exempelAntidumpningstull: EttRuta 10.2 -

kassettband.och koreanskajapanskaantidumpningstixllarinförde EG1991
bedömdeMinisterrådet EG:stidigare.hade införtsProvisoriska tullar år attett

ländernasbådagrund deskadahade liditkassettbandstillverkare avegna
fallandemarknadsandelar, priser,minskadebestodSkadan idumpade export.

anställda.och färrelönsamhetotillräcklig
Följdenochmellanfastställdes tillDumpningsmarginalerna 64,2O procent.

tillantidumpningstullarblev 23,4 procent.upp
undersökningantidumpningsfall Kommissionen görProceduren i är att en

Kommissionenrekommenderarutfalletgrundvalanklagelserna. På avav
storlekendelsRådeteller inte prövardärefter rådet att agera.agera

har vållat.denproducenterskada hosdels den EG:sdumpningen,
fastställa dump-förkritik sittomfattandedock fått bitvis sättharEG att

panelkonfliktlösande inomupprättadesoktoberningsmarginalerna. I 1992 en
till margina-framkommithadevilketdet EGför granskajustGatt sättatt

för kassettbanden.lerna

Communities, GattTheMechanism: EuropeanTrade Policy ReviewKälla:
1993.

Kommerskollegium.43 Uppskattning av
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Definitionen vad dumpning också förhållandevisär ärsom
vid. Inhemska producenter har ofta fått inflytande frågan,iett stort

inflytande lätt kan missbrukas. Användningen antidump-ett som av
ningsåtgärder har dessutom ökat.

Antidumpningspolitiken föremål för debatt inomär EG. Det är
inte osannolikt Sverige med frihandelstraditionersina kan bildaatt

frihandelsinriktat block inom med Tyskland,EG Danmarkett t ex
och Storbritannien och dämpaså antidumpningsåtgärdernassätt
användning.

Tekopolitiken

genomsnittliga tullEG:s tekovaror ligger procentenheternästan 2
lägre den svenska: respektiveän det7,6 Trots9,5 väntasprocent. ett
medlemskap fördyra tekoimporten. beror tillämparDet EGatt

omfattande med kvoter. har grund multifiberavta-sinDe iett system
let, MFA.

avskaffadeSverige de kvantitativa regleringarna1991sommaren
tekoområdet. bidrog till konsumentprisindexDet kläderatt

sjönk med mellan juli och juli5,3 svenska1991 De1993.procent
klädpriserna lägre vad de EG.är 10 inomän Detärprocentnu ca

dock sannolikt nedgångenär speglar försvagad efter-ävenatt en
frågan.

Kostnaderna för konsumenterna skulle därför kort sikt kunna
bli betydande vid anpassning till kvotsystem. StorlekenEG:sen
kommer framför allt bero det k kvotapriset."på Kvotaprisetatt s

detsamma knapphetsräntatf. Eftersomär importen begränsassom

påbörjades44 Juli 1987-juni 1988 antidumpningsåtgärder113 världen över. Juli
1991-juni 1992 motsvarande siffra 237. Käl/a: GattWill enforcementvar
control antidumping, Finger, M och Fung, K C 1993.

45 års nivå.Vägda tullar, 1988 Konsekvenser för svensk tekoindustri vid EG-ett
frånmedlemskap, Rapport 1992:4 Kommerskollegium. Trade Policy Review

Mechanism: The European Communities, Gatt 1993.
46 Bilaga 1 till utredningen. 1991 påimportpriset textilier, kläder och klädvarorsteg

3,3med 1992 motsvarande siffraprocent. +1,4 Källa: SCB 1993.var procent.
47 För diskussion kvotapriser, bilaga 1 utredningen Hamilton,en tom samtse ex

C B European Community External Protection 1992:and Voluntary Export Re-
straints applied Pacific Asia, London 1990to där kvotapriset skattades till 14

l bedömningar Hamiltonprocent. uppskattas kvotapriset till maximalt 7senare
procent.
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kvoternadelleder det till prisökning. fårDen exportör aven som
högre vinst.kommer kunna vilkethögrenågot pris,att ta ut ett ger

kanKnapphetsräntan den marginalutgörs uttasextra somav
kvotapri-effektiv knapphetsräntanmarknadpriset. På motsvararen

set.
fördyringen för konsumen-finns vad gällerOlika bedömningar

uppskattasknapphetsräntanföljd återreglering.till Omterna enav
miljardermed maximaltfördyrastill importen 1,27-10 procent ca

1998.perioden fram tillkonsumentledet underkronor år iper
kostnader för före-administrativamedförLicenssystemet även extra

tagen.
konsumtionenKostnadsökningen bör leda till impor-även att av

fallmerkostnadentotala blirkläder minskar iterade något. Den
indikerar.knapphetsräntanlägre vadän

fördel.EG-medlemskapetdäremotproducenterna innebärFör en
svenskaslopas.betyder ursprungsreglernamedlemskap DeEtt att

till Gemenskapenkan då tullfrittproducenterna ävenexportera om
vid tillverkningen.från tredje land Dessutominsatsvaror använts

kanförädlingstrafik EG-företagreglerna kinnebär passiv attom s
sedantredje land ochvid bearbetninganvända svenska iinsatsvaror

harhandelsflödentullbefrielse/ nedsättning vid återinförseln. Dessa
föll.efter det Berlinmurenmycket kraftigt inomvuxit EG att

Ökningen utnyttjainnebär möjligheternafortsätta. Detväntas att att
framtiden.förädlingstrafik blir viktigareregler ipassiv ännuEG:s om

teko-svenskapotentiella förmotsvarande ökar de vinsternamånI
till-jämfört medslippa diskrimineringproducenter EGzsattav

verkare.

från uppgickbegränsadtill EGkonfektionsvaror länder är48 Importen exportvarsav
medkostnaddriver dennakronor 1992. Knapphetsräntan5 miljardertill uppca
150tillPåslaget uppskattasbutiksledmellan importled och350-500 miljoner.

då för konsumenten.miljarder kronorfördyringen blir 0,9-1,2Den totalaprocent.
i5 miljardertilluppskattatshar merkostnadenl bilaga 1 till utredningen ca

påpå knapphets-värdeför högtbygger emellertidbutiksledet. Beräkningarna ett
på knapphetsräntanhandelsomfördelningseffekt. Attprocenträntan 14 samt en

på efterfrågan gjordes sentberäkningarnafallit sedanberor harhar fallit atta
tilldelasSverigeVidare kommerkvoterna har utökats. att1980-tal samt att

pånågra fördyringaromedelbaranuvarande importmönster, varförkvoter enligt
uppstår. möjlig-innebär det minskadeDockhandelsomfördelning integrund av

effektiva leverantörerna.välja deför svenska importörerheter framöver mestatt
80-importledet tilli1993 uppskattat fördyringenhar höstenKommerskollegium

31-1860-93.400 Dnrmiljoner kronor
då fallerpå efterfrågekurva, ökarprisetdvssluttande49 Resonemanget bygger en

efterfrågan.
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faktorer börDessa leda till efterfrågan svenska tekovaroratt
ökar vid medlemskap.ett

sikt liberaliseraPå handeln tekoområdet.EGväntas Europa-
avtal innebär begränsningarna för Bulgarien, Polen, Rumä-atta

Slovakien, Tjeckien ochnien, kommer slopas helt underUngern att
och Länderna har redan betydelsefull tekoindustri och1998 1999. en

konkurrenskraftiga lågprisländerna i Asien.är Kvoternagentemot
ÖsteuropasCentral- och tekoexport har utökats kraftigt. Redan dagi

tillåter de fördubbling importen. del tekoim-En EG:sstoren av av
kan komma omfördelas till dessa länder. kvarvarandeDeport att

restriktionerna andra länders förlorar därmed mycketexport av
verkan.sin resultatet från Uruguay-rundan ingår successivI en av-

veckling all världens tekokvoter. Avtalet innebär kommerEGattav
ha avvecklat tekobegränsningar 2005.sina åratt

Slutsats

medlemskap innebär för svensk del dyrare svenskEtt någoten
eftersomimport EG:

lägger marginellt högre tullar industrivaror,I
oftare använder antidumpningstullar,I
har mindrenågot GSP-system.generöstI ett

skattning fördyringentyder begränsar tillsigEn attgrov
sammanlagt miljarder kronor Till detta kommer det1-1,5ca
mörkertal" antidumpningen för med grundsig vissaattav
företag höjer förpriset undvika risken anklagas för dumpning.att att

kommer de högre kostnader tekokonsumenternaDärutöver som
drabbas Storleken dessa förluster hur handelspo-beror EG:sav.

Östeuropalitik Central- och utvecklasKinagentemot samta
framöver.

ligger framför allt ursprungsregler och gränskom-Förtjänsten i att
troller slopas. kan uppskattas miljarder kronor.Besparingen till 4-7

50 De kvantitativa begränsningarna ska enligt Uruguay-rundans resultat elimineras
tioårsperiod. Källa:över Bilaga 1 till utredningen.en

51 Tullfördyring: 500 miljoner kronor; GSP-fördyring: 200 miljoner kronor;ca max ca
Antidumpningsfördyring: 500-750 miljoner kronor.ca
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delbetydligt Tilltroligenindirekta effekternablir större.De stor
EES-avtaleteffektermed de indirektasammanfaller de väntas ge.som

svenska ekonominsemellertid deninnebärEU-medlemskapet att
marknadenbestående.dessa inreräkna med blirkan Denaktörer att

stimuleraroch ökad konkurrens,stordriftsfördelarmedför samt
effektivitet,ökad ekonomiskResultatethandel och investeringar. är

högre tillväxt.vilket bör ge
tilldessutomdagordning kommerhandelspolitiskaFramtidens

medlemskap innebärsvensktformas ochdel USA EG. Ettattstor av
huvud-hospåverka politikenkandärigenom Sverigesatt en av

aktörerna.

Konsekvenser stå10.7 attav

marknadenutanför den inre

Regelverk

årsmed säkerhetinnebärutanför-alternativ inte 1973Ett att
avtalet berörbehållagälla.frihandelsavtal fortsätter SverigeKanatt

jordbruksvaror.och bearbetadeindustrivarorändå baradet
skulle för-medtroligt relationerna EGdock knappastDet är att

utvecklas.kraft.EES-avtalet trädde Nyade i EGbli vad närvar
löpande.tillkommeroch regelverkförordningarlagar,

utvecklingendärförblirden marknadenutanför inreStår Sverige
viktigare.Gatt/WTO destoinom

avreglerastekohandeln inomUruguay-rundan innebär enatt
liberaliseras.jordbrukssektorernaochtioårsperiod tjänste-samt att
EES-avtaletmellanskillnadsiktlångblir detdetTrots även stor

orsakenmarknaden.utanför den inre Främsta ärsituationoch atten
"faller bort.rörligheternade fyratre av

innebärmarknadenutanför densvensk inrepositionEn att en
svenskaGodkännandehandelshinder består.icke-tariffärahel del av

sida.frånautomatisktske EGzskommeroch inte atttester prov
kapi-Dijon-principendeomfattas heller CassisinteSverige av

tel
produktansvarsreglerockså deuppkommerEffekter somgenom

produktförbärinnebär importörenhar antagit. DeEG enatt ansvar
land.tredjefrånhar Försteller hon importerathan omsom
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tillverkaren finns inom eller EG-området blirEES- tillverkaren
ansvarig. svensk tillverkareEn utanför den inre marknaden får
därmed nackdel konkurrenter inom EES-området,gentemoten
eftersom importör förmodligen hellre väljer leverantören en som
själv bär för produkten.ansvaret

Avtal med tredje land

Utanför kan vilketEG Sverige också fallet med EES-avtaletär- -
driva nationell handelspolitik tredje land förinomgentemot ramen
Uruguay-rundan. Det internationella inflytandet handelspoliti-över
ken kan bli mindre Sverige deltarinte den marknaden.i inre Detom
nationella handlingsutrymmet kan dock blir större, sättsamma

under EES-alternativet.som
gäller inriktningenDet jordbrukspolitiken, tekohandelnt ex

och förmånssystemen. kanSverige hand bestämmaäven egen
vilka avtal ska medingås tredje land.som

Gränskontroller och ursprungsregler

situation utanför denEn inre marknaden innebär alla regleratt om
preferensursprung och gränskontroll kvarstår. Effektivitetsvinsterna

diskuterades får omvända tecken och blir effektivitetsför-som ovan
luster.

Tullsatsernas framtida sänkning det osannoliktinte detgör att
finns chans för ytterligare förenklade ursprungsregler, speciellt för de

där tullskillnaden låg.ärvarugrupper

52 I EES-avtalet gäller detta under förutsättning de berörda länderna har antagitatt
den k Luganokonventionen.s

53 Om tullskillnaden lägreär än kostnaden för och administration bör detursprung
ligga i alla intresse avskaffaparters ursprungsregler ochatt ursprungskontrollen
för dessa Antag tullskillnaden 1är procentenhet,t attvarugrupper. ex men
kostnaden för administration och kontroll 2 värde.motsvarar procent av varans

då påParterna tjänar slopa ursprungsreglernaatt för Uruguayvarugruppen.
rundan sänker i-Iändernas tullar med 40nära För Sveriges del reducerasprocent.
tullsatserna med tredjedel i genomsnitt.ca en



Handelspolitiken 287

Antidumpningsåtgärder

kan SverigeEES-alternativetgällervad iskillnad frånTill som
antidumpningsåtgärderförbli föremålmarknadenutanför den inre

innanUnder EES-EU-länderna.utjämningstullar från 1993och
riktadeantidumpningsåtgärdertillämpadesträdde kraftavtalet i mot

samhällsekonomiskaferrokisel.ochdieselmotorer DenSverige
begränsad. Viktigaretämligenförmodligendessaförkostnaden var

handels-internationelladetkan tänkas skevadfalli såär omsom
försämras.skulleorsakellerklimatet annanenav

betydasida kanåtgärder fråndessabruk EGzsflitigareEtt av
detförsämringallmänVidindustri.kostnader för svenskökade aven

marknaderandratillträdet tillklimatet kanhandelspolitiska även
utvecklingsådanförlusternasamhälleligaförsvåras. De största av en

antidumpningsåtgärderna,förmodligen då inteuppstår utangenom
dehandelnoch dämpningökade protektionismden somavgenom

väsentligtemellertidUruguay-rundan haruttryck för.skulle vara
världshandelsklimat.för aggressivarereducerat riskerna ett

Effekter övriga10.8 av

agerandeEftaländers

tillpåverkas vissvaleffekterna SverigessamhällsekonomiskaDe av
handelsområdet blirEftaländerna Pådevad övrigadel gör.även av

ochheltSverigestarkast och förlusternaeffekten störst omsom
ländernordiskamedan övrigamarknadenutanför den inrehållet står

förförsvinnerhandelshindrenEftersomEU-medlemskap.väljer ett
dyrare,relativtsvenskkostnaden förblirländer,övriga settexport

lägre.ochmindre vinsternaexportvolymen
dendelta iförfördelen Sverigestudier tyderVissa attatt av

med. Lika-finnsEftaländerflermarknaden blirinre större som
mindreblireffekternade negativaekonomisktyder teori att

och inte-utanför väljerställerde länder sig att sammansomom
kanland integrationentredjeFördelarna förmarknader.sina avgrera

Orvedal,and Sweden,Norwayinterdependency betweenEC integration and the54
1993.Administration, BergenBusinessEconomics andNorwegian School of



Handelspolitiken288

också ha underskattats. Vinsterna eftersomuppstår företagäven
länder utanföri EES-området de väl har forcerat gränskontrol-när-

lerna och betalat tullavgifterna kan dra nytta attav agera en-
marknad stället föri tolv nationella marknaderstor gemensam

med olika krav och standarder.

Sammanfattning de10.9 av

handelsmässiga konsekvenserna

EES-avtalet innebär att:

marknad flestahela för deEn inom EESI gemensam varor,
jordbruket undantaget, skapas. Avreglering den offentligav
upphandlingen.

kan fortsättaSverige bedriva självständig jordbruks- ochI en
tekopolitik.
Handelspolitik tredje land bestäms nationellt, dvs ingenI mot

handelspolitik.yttregemensam
Länder inom skyddas antidumpningsåtgär-EES-gruppenI mot
der.

och ursprungskontroll kvarstår.Gräns-I
finns risk,viss avtalet automatisktDet inteI atten a genom

uppgraderas med utveckling.EG:s

EU-medlemskap innebär därutöver att:

marknad hela för allainomEn EGI gemensam varor upp-
rättas.

delSverige tullunion, dvs fåriI tar yttreen en gemensam
handelspolitik. förmånssystemSverige ochEGzsanammar
tekopolitik.
Gränskontroller slopas och därmed ursprungskontrol-ävenI
len.
EES-avtalets fördelar blir bestående tack stabilitet.störreI vare

55 The microeconomics of 1992, Melchior, A, Norwegian Institute of International
Affairs, Oslo 1993.

om
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Utanför-alternativet EES-avtaletskiljer frånsig att:genom

med gällandegrundar relationer WTO-sinaSverige EGI
frihandelsavtaletsannoliktregler till början ävensamt en
förfrån frihandelför industrivaror övrigaIngen1973. varor.

upphandling.avreglering offentligIngen av
antidumpningsåtgärder frånkan bli föremål för EGSverigeI

liknande regler EG.och själv tillämpaäven mot
skärps.Gränskontroller och krav ursprungsmärkningI

Icke-tariffära handelshinder består.I

markna-svenskt deltagandeGenerellt innebär deni inreettsett
minskar och Eftaländer.handelshindrenden övriga DetEGmotatt

samhällsekonomiskabetydande effekter.positiva Importenväntas ge
tackblir utomlandsSvenska och billigareblir billigare. tjänstervaror

sjunker. Exporterande företagden reala handelskostnadenattvare
delinhemska företags bekostnad.kan öka försäljningsin En av

utländskahemmamarknadsföretagen flyttar till defrånvinsterna över
konkurren-samtidigt konkurrensen ökadeföretagen skärps. Densom

faller, på.leder till vilket konsumenten Depriserna tjänarattsen
förlora vinnainhemska företagen kan hemmamarknaden men

Å sidan medexportmarknader. företagtjänarsina stor exportena
denhandelshinder. främst fokuserat in-lägre harFöretag som

ökade konkur-denhemska marknaden kan andra sidan förloraå
strukturomvand-Skärpt konkurrens öka takten iväntasrensen.

företag.starkare livskraftigarelingen. sikt bör det ochPå ge
förför landets konsumenter kan kompenserapriserLägre even-

form för företagen hemma-tuella förluster lägrei vinsterav
vad sker med denmarknaden. Resultatet beror dock även som

ochproduktionskapacitet slåsproduktionsvolymen.svenska Om ut
samhällseko-användning, kan visserligen denkommer tillinte annan

utlandsvinster hoseffekten bli ökadenomiska negativ, export-trots
normalt medSamhällsekonomiska kalkyler räknar dockföretagen.
finner andraproduktionsfaktorerna lång siktde frigjordaatt

former användning.av
land har,utrikeshandelantyderResonemanget större ettatt

mindre inhemskhandelshinder.desto blir lägrevinsterna justörre av
konkurrens, desto Sverige,marknad dvs relativt lägre vinster.större

fjärdedelar tillmed mycket utrikeshandel där går EGsin trestora
svenskaexportstarkaoch Efta, relativt lilla hemmamarknad ochmen

därför ha mycket goda förutsättningarföretag, bör tjänaatt en
marknad.integrerad
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Sverige står utanförOm den inre marknaden försämras den
svenska förutsättningar. Relationerna med regleras tillEGexpertens

början frihandelsavtalet med Efta de regler WTOen av samt av
ställer för medlemmar.sinaupp

marknadeninreDen å sin sida innebär EES-staterna sinse-att
mellan undanröjt rad hinder för rörlighet harinteännuen som

detagits multilateralai förhandlingarna. EES-avtalet betydligtärupp
långtgående i liberaliseringsin vad Uruguay-rundanän Dettamer

förstärker omdömet EES-avtalet eller EU-medlemskapet bliratt mer
betydelsefullt långsammare den multilaterala liberaliseringen går.

Sammanfattningsvis EES-avtalet betydande ekonomiskager ger
fördelar arbetskraft, kapital, och fårtjänster sigröraattgenom varor
fritt helainom Särskilt ekonomiskEES. betydelse väntasstor
avvecklingen de icke-tariffåra handelshindren få. Sverige behållerav
sin tekopolitik sitt GSP-system. Ursprungsreglersamt egetegen
förenklas kvarstår. Därmed kvarstår gränskontrollerna ochävenmen
den tids- och administrationskostnad detta medför.

EU-medlemskap innebärEtt Sverige går med tullunioniatt en
där förflyttningen den marknadeninre helt fri ochär en gemen-

handelspolitik tillämpas. Medlemskap innebär företagenyttresam att
kan räkna med EES-avtalets fördelar blir bestående. Sverigesatt
bilaterala avtal med andra länder harmoniseras med SvenskEG:s.
handelspolitik tredje land blir medlemskapet någotmot genom mer
restriktiv.

Med tullunionen försvinner gränskontrollerna. Ursprungsreglerna
skrotas. Tullintäkterna tillgår kassa. svenska tekopolitikenEG:s Den

till liksom förmånsbehandlingenEG:s, u-lånder. Anti-anpassas av
dumpningsåtgärder och utjärrmingstullar svensk blirmot export
liksom under förbjudna, eftersomEES omfattasSverige EGzsav
konkurrenslagstiftning. Generellt medlemskapväntassett ett ge en

stabilitet och säkerhet det handelspolitiskaistörre regelverket vadän
både EES-avtalet och utanförpositionen ger.
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Sammanställning

förhållande EES-avtalettill10.2 Effekter olika alternativ iTabell av

.FU-medlemskap
ursprungsreglergränskontroller ochSlopandet +av

tekooch tullfördyring inklusiveAntidumpnings- -
kostnader antidumpningindirekta av -

Konkurrens +

utanför den inre marknadensituationfn
gränskontrollerurprungsreglerochOmständligare -

handelshinderIcke-tariffära
tjänstesektorninklusive -
upphandlingOffentlig -

Produktansvar -
Konkurrens -

räkneexempelEtt

denhar inresamlade beräkningar gjortsförsök tillendaDe avsom
Skatt-Cecchini-rapporten.finns redovisadeeffekter imarknadens

för dekritiserade, delsstarktdär har dock blivitningarna att anses
till lång-de hänsyndels förengångseffekterna, inteöverdriva taratt

BNP-utvecklingen.effektersiktiga
resultatappliceras Cecchini-rapportensnedanuppställningenI

handlarunderstrykas detdockmåstedirekt Sverige. Det att om
möjligamed förde finnsintervall, ochräkneexempel och attatt ange

miljardertilluppgickeffekterna.storlekar BNP 44011992
kronor.
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marknadeninre skulleDen enligt Cecchini-rapportens be-
räkningar kunna följande effekter Sverige:

Vinster från eliminerade handelshinder, dvs gränskontroller,I
tidsfördröjningar, etc:

miljarder.0,2-0,3 3-4procent
från avregleradVinster offentlig upphandling, harmoniseringI

standarder, avreglering och varusektorer:tjänste-av av
miljarder.2,0-2,4 28-35procent

frånVinster stordriftsfördelar:I
miljarder.0,5-2,1 7-30procent

från ökadVinster konkurrens form höjd effektivitet:iI av
miljarder.1,6 2.3procent

Totalt skulle det mellan och miljarder kronor väl-göra i60 90
färdsvinst.
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ochJordbruket11

livsmedelsindustrin

används förinkomstdisponiblasvenskensfemtedelEn av
under-kapiteldettaSyftet medlivsmedel. ärinköp attav

jomCdeltabeslutvad EUsisöka attett gemensamma
Policy, skulleAgriculturalbrukspolitik, CommonCAP

livsmedelsamrådet.jordbruks- ochmedföra

Inledning11.1

delen sinsvenskenbostaden läggerförutgifter störstaefterNäst av
intressematkvalitetochMatpriser störstakonsumtion ärmat. av

förförutsättningarnaändrarmärmiskor. Integrationenför de flesta
Sverige.ilivsmedelsförsörjningenjordbrukspolitikensåväl som

underminskatstadigtharsvensk ekonomirollJordbrukets i
och dessAndelen1900-talet. BNPhela 1,2under utgör procentav

detTotaltsysselsättningenandel 2,3 motsvarar caprocent.av
jordbrukareheltidssysselsattadessa 000Av är 62000105 personer.

hektar.med Avjordbruksföretag 2ändrygtharSverige 90 000 mer
ibrukashektar 43åkermarkentotala 000den 2 800 procentca

odlasoch 200 000dominerar 1Spannmålarrenden.form caav
slåttervall,dvsgrovfoder,framför allthektar Resten utgörs

mjölkkor.finns drygtgrönfoder. 000betesvall och Det 500

500 timmar1änarbetarheltidssysselsatta1990. Med1 merpersoner somavses
arbetskraft,JordbruketsKälla:på 2,1 hektar.år med änjordbruksföretag merper

1992.9201, SCBJ 31,meddelandenStatistiska

årsbok SCB 1993.1993,1991. Statistisk2
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Tabell 11.1 Jordbrukets hruttoproduktion 1992 noll-tals1 ton

Brödsäd 5421
Fodersäd 2162
Oljeväxter 283
Nötkött 130
Fläskkött 278

Källa: Statens Jordbruksverk.

EU-medlemskap innebär omfattas denSverigeEtt att gemen-av
jordbrukspolitiken, EU-medlemskap innebär ocksåCAP. Ettsamma

köpslivsmedel och säljs marknad, vilket kangränslös inreatt en
betydande konkurrens- och effektivitetsvinster.ge

avgörande punkt vid utvärderingen EU-medlemskap iEn ettav
förhållande till EES-alternativet fallet knyts tillSverige iär att ettena
starkt reglerat andra fallet råder formell handlingsfrihet förIsystem.

jordbruks-svensk och livsmedelspolitik.
svårighet bedömningen EU-medlemskapvad kaniEn ettav

tänkas innebära uppkommer eftersom redan harSverige i viss mån
påbörjat jordbrukspolitiken kommertillanpassning ViCAP.en av
därför använda livsmedelspolitiska beslutårs1990att oss av som
referens jämför mellan sidan utanför denå situationen inrenär ena
marknaden eller EES-avtalet, och andra sidan EU-medlemskapet.å

vilken inriktning svensk jordbrukspolitik iDet svårtär ettatt veta -
fall där från EU-medlemskap skulle få. kommerSverige avstår Här-

emellertid jämföra med där livsmedelspo-situation års1990att en
litiska beslut fullföljs. alternativAnledningen detta nöd-inteär att
vändigtvis det troliga, grundläggande antagandeär mest utan att ett

svensk livsmedelspolitik utanför Riksdagsbe-måsteEU göras.om
slutet från ligger då till hands.1990 närmast

Även medlemskapets effekter oklara delar harär att storagenom
fortfarande beräkningarnaeller föremål för förhandling.varit Iär

därför dels effekterna anslutning enligt EG:spresenteras nu-av en
varande dels effekternaregler, samtliga svenska krav går igenom.om

års något3 1990 livsmedelspolitiska beslut modifierats sedan dess, främsthar som
led i anpassningen till medlemskap. T har det inkomststöd infördesett ett somex
årenför 1990-93 arealbidrag under obestämd framtid.ersatts av en
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valtharväljs.Analysen påverkas vilken växelkurs Vi attsomav
svenska kronandenfrån drygt depreciering20-procentigutgå aven

deInnebördensedan kopplingen bröts. är attgentemot ecun
Bolinvad tidigare resultatblir lägreberäknade vinsterna än t ex-
ökarfått fram. Vid appreciering1992och Swedenborg en-

åter.vinsterna

fördelning 1992privata konsumtionensDen totalaDiagram 11.1

AtobakMai. dryck
,

skorKläder

Wii Kommunikationer

SCB.Källa:

jordbrukspolitikSveriges11.2

beslutlivsmedelspolitiskaårs1990

livsmedelspolitikenden svenskabeslötriksdag vårenSveriges 1990 att
dåvarandedenreformerasfskulle Motivetgenomgående attvarmer

mål.5uppfyllahade lyckats sinapolitiken inte

1989/90:146.Proposition4
Effektivi-överskott.spannmålssektorn betydandekroniskt ochvisatBl har etta

nivå.på EnKälla:samhälleligtetsmålet minstbrister, intedessutom uppvisathar
1989:63.Iivsmedelspolitik Dsny
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Diagram 11.2 stödnivåJordbrukets i olika länder 1992 procent

// 1/ /1O r | r u v | . nö G öCRX1 09 giøçxâââxexççgâW050 Cåwü-Løêoo§00 . .cgchüle .° °Q ç Np

Källa: Agricultural policies, markets and trade, OECD1993.

jordbrukspolitiken bådei och byggtharEU Sverige två
fundament gränsskydd världsmarknaden och interna mark-mot-
nadsregleringar. hemmamarknadenPriserna har politisktvarit
bestämda. Regler har funnits för hur nyetableringar får till, liksom
för vilka volymer får produceras.som

publicerar materialOECD hurvisar stödnivåerna ärstorasom
inom olika länders jordbruk. mått används kallas förDet PSE-som
tal, producentstöds-ekvivalenter. PSE-talet hurmäter stora trans-
fereringarna från skattebetalare och konsumenter till jordbrukssek-är

oftaPSE i och då hurvisar del jord-torn. procentanges stor av
brukarens inkomst förklaras politiska stödåtgärder.som av

föreslog riktlinjerOECD för medlemsländernas1987 jord-nya
brukspolitik. långsiktiga måletDet marknadsstyrdvar en mer
produktion. Bakgrunden de nationella stödåtgärderna alltiattvar
högre grad hindrade marknadsmekanismerna fungera. ökatEttatt
användande både produktions- och exportstöd, vid sidanav om
importbegränsningar, medförde världsmarknaderna blev alltmeratt
instabila med dumpade priser. Jordbrukspolitiken skadade miljön

övergödsling. Politikens utformning upphovtill skevgenom gav en
fördelning dels mellan och u-länder, dels inom jordbrukssektorn.
Ungefär stödet till jordbrukarna.75 Till25procent procentav av
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kom ofta belastningarjordbruksstöden innebardetta att stora
OECD-ländernas för mycketstatsbudgetar. Problemets kärna attvar

jordbrukspolitikproducerades till för höga kostnader. Förändradmat
hela ekonomin produktionen blev billigareskulle attgagna genom

samtidigt överskottsresurser blev tillgängliga för andra sektorersom
ekonominav

bättre balans skulle subventionsnivåernauppnåsEn attgenom
Direkta inkomststöd förordades framför prisstöd eftersomsänktes.
mindre produktionsdrivande. dessförinnan hadeRedande Gattanses

Uruguay-rundan startadejordbruksfrågornabeslutat iatt ta upp som
reformer började därmed formantal jordbrukspolitiskaEtt1986. ta

flertal länder slutet 1980-talet.ii ett
omvärderakom livsmedelspolitiska reformSverige årsI 1990 att

medel för målen. Gränsskyddetde tidigarede uppnåanvänts attsom
kvar. jordbruket avreglerasskulle skulleinterntMen attvara

utbudet livsmedel och jordbruksprodukter bättre stämde överensav
den inhemska efterfrågan. skullemed val högreiKonsumenternas

utsträckning produktionen.styra
Beslutet syftade därför till producerar förjordbruk enbartett som

svenska marknaden,den eventuellt för kommersiellsamt export.
Reformen väntades leda till sänkt inflationstakt rationaliseringaroch
både bland jordbrukarna och livsmedelsindustrin.inom

exporterades de svenska överskotten med hjälpFöre 1990 av ex-
portbidrag. Bidragen finansierades skattemedel,olika vis: genom

Ävenregleringsavgifter förmalningsavgifter. svenska bönderoch om
till del själva finansierade det lönsamt förexportbidragenstor var

producera för hemma-dem från högre priserVinsternaatt export.
marknaden har kostnaderna för bidragen till exportfinans-överstigit

praktiken har böndernas kostnader för exportfinan-ieringen. I
gränsskyddet vältrats konsumenterna.sieringen övergenom

Reformen skulleinnebar all exportsubventionering1990 att av-
avskaffa-skaffas. Gränsskyddet sänktes. Flertalet regleringarinterna

des den juli Andra förenklades och behölls under1 1991. över-en
gångsperiod.

6 National policies and agricultural OECD 1987.trade,
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Omställningspolitiken

Slopade exportsubventioner innebär överskottspro-prisernaatt
dukterna synnerhet spamnnålsområdet däri över-pressas ner,
skottet varit störst.som

Övergångsperioden till fem stöd infördesantal förår. Ettsattes
skulle ske under socialt acceptabla former.7 Mark-övergångenatt

nadsanpassningen jordbruket ska reformbeslutet skeenligt succes-av
marknadsregleringar redan medan andrasivt. Vissa avskaffades 1991

Övergångsreglernaregleringsinslag 1996.8sträcker till densig juni30
innebär för animaliergenerellt anpassningstiden blir kortare änatt
för vegetabilier.

Sedan det stod klart avreglering genomförasskulle haratt en
bönderna animalieproduktionen till den svenska konsumtio-anpassat

Minskningen produktionskapaciteten för vegetabilier harnen. av
mindre framgångsrik. Orsaken har främst detvarit varit iatt stort

fortfarande lönsamt odla vegetabilier. Dessutomärsett mest att
skulle svenskt EU-medlemskap vegetabilieodling lön-göraett mer

Alternativen, exempelvis biobränsle, mindre lönsamma änärsam.
den subventionerade varför jordbrukarenspannmålen, fortsätter att
odla spannmål och får betalt för trådadeden arealen

Effekten den svenska enbartomläggningen dock inteär attav
produktionen minskar åkerareal läggs ävenatt utan attgenom ner,
odlingen blir Produktionenextensiv. sprids ut" över störremer en

spannmål,7 Inlösensystemet för dvs uppköp överskott, bevaras till den 1 juliav
1994. Staten betalar arealbaserat inkomststöd. Omställningsstöd tillut ett ges
jordbrukare varaktigt ställer till produktion än livsmedel.som om annan

utgår övergång frånVidare stimuleraanläggningsstöd förett att en
våtmarker. utgårDessutomprisreglerade grödor till energiskog, lövskog och

bidrag till mjölkproducenter upphör med produktionen, vilket har bidragit tillsom
balansenden bättre mellan produktion och konsumtion.

Samtidigt har dock incitament för jordbruksföretag införts. Personer kannya
få startstöd förutsatt de inte är för gamla. För rekonstruera eller avvecklaatt att

råkar svårigheterjordbruksföretag i följd reformen finnsdirekt ettsom som en av
Åtgärder ocksåstöd för skuldtyngda jordbrukare. vidtogs för minska mjölk-att
övergångsvisoch köttproduktionen för finansiera viss köttexport framsamt att

1994.till 1 juli

återinföras.8 Andra stöd har tagits bort för Exportstöd för förädladesedanatt
livsmedel infördes 1993 led medlemskap EU.i anpassningen till iett ettsom

9 Träda begrepp försvann 1990.egentligen reformen Vad skersom genom som nu
får hållaär jordbrukarna betalt för vänteläge till dessmarken i denatt att att

framtida jordbrukspolitiken bestämts.
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Produktion andel kon-Sveriges självförsörjningsgrad.Tabell 11.2 som av
1990-1991 procentviktigare jordbruksprodukterumtion av

19921990 1991Produkt

129171155Brödsäd
140118 138Fodersäd

92 8898kalvköttNöt-
101 98111Fläskkött

102103111Mjölk

Statens JordbruksverkOECD-beräkningar,och fodersäd: balanser tillKälla: Bröd-
1993.

fodersäd. När detöverproduktionSverigehar kraftigTabellen visar t att avenex
inte täckaförmår inhemska produktionenkalvkött emellertid dengäller ochnöt-

efterfrågan.svenska

samtidigt demiljövänligareodlingen bliPå så sätt väntasyta. som
bevaras.kanlandskapenöppna

jordbrukspolitik intetillanpassning CAPFrågan EGzs varom en
de rikt-dagaktuell beslutårs Mennär 1990 togs. nyasomsamma

med-ansökte Sverigeträdde kraft, den julilinjerna i 1 1991, om
förgälldede förutsättningarlemskap i Därigenom ansågsEU. som

jordbrukspolitik påminnerEftersombeslutet ha förändrats. EGzs om
livs-innebar denföre beslutsvenska politikenden års1990 nya

bort frånmedelspolitiken CAP.ett steg

och valAlternativ

påverkar förutsättningarnaUtvecklingen inom Gatt oavsett om
påverkasmedlemskapVidmedlem elleri inte.Sverige EUär ett

Vidde måsteindirekt anpassningar EGSverige göra. ettsomgenom

in-jorden blir mindreanvändningen10 Odlingen blir miljövänligare att avgenom
näringsläckagetvilket leder tillGödslingen kan därigenom reducerastensiv. att

påSpannmålsproduktiontill bäckar och sjöar blir lägre. Källa: Andersson, en
1991.marknad, Sveriges Lantbruksuniversitetavreglerad
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icke-medlemskap ställs direkta krav den svenska jordbrukspoliti-
ken.

Uruguay-rundan inleddes präglades de internationellaNär jord-
bruksmarknaderna subventionskrig och mycket låga världsmark-av
nadspriser. Uruguay-rundan innebär både det totala stödet ochatt
exportsubventionerna minskar. längre perspektiv kan dockI ett
effekterna bli framför allt tarifferingen jord-större, genom av
bruksstödet. innebär dagens rörliga importavgifterDet att som-
används för hålla stabil tullar.prisnivå Detersättsatt en av-
inhemska kommer därmed följapriset vårldsmarknadspriset, fastatt

högre Gatt-avtaletnivå. tak för gränsskyddetssätter sättsetten
påslag.

Frihandel med jordbruksvaror

medgår falla. livsmedels-Sverige iOm matprisernaEU Förväntas
konsumenter EU-medlemskap dock ifrånlångt den bästa lös-är ett
ningen. Sverige i situation utanför väljer avregleraOm EU atten
jordbruket helt stället föri genomföra beslut, dvsårs1990att en
fullständig avveckling gränsskyddet och det tillhörande regelsyste-av

kan svenska konsumenter köpa och livsmedel tillråvarormet,
världsmarknadspris.

hypotetisktAlternativet fullt genomförbart ochär men sam-
hällsekonomiskt lönsamt dels arbetskraft flyttas frånattgenom-
jordbrukssektorn till andra sektorer samhällsekonornin, delsav

sänks dramatiskt.priserna samhällsekonomin tjänarAttattgenom
arbetskraft överförs från jordbruket till andra sektorer beroratt
förädlingsvärdet beräknastimme högregånger i2-5att per vara

11 De nationella jordbruksstöden ska minskas 20 Den subventionerademed procent.
ska minska med 36 med 21i värde och i volym. Allaexporten procent procent

icke-tariffära handelshinder ska elimineras och ersättas med tullar. Dessa ska
måstereduceras 36med i genomsnitt. Varje enskild tullsats dock sänkasprocent

sexårsperiod.med minst 15 Förändringarna ska genomföras inomprocent. en
12 1990 Iivsmedelspriserna i Sverige 60 högre EG-genomsnittet.änprocentvar ca

Den svenska kronans fall har dock minskat betydligt. Mat till EG-pris, Bolingapet
och Swedenborg 1992.

13 Förutsatt den arbetskraft frigörs i det svenska jordbruket kan användasatt som
inom produktion, Pådvs jordbrukarna inte blir arbetslösa. längre sikt 10-annan

år sådant15 bör antagande rimligt och standard i samhällsekono-ärett vara
miska kalkyler.
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landskapbibehållasektorer." Kostnaden förandra öppetettatt
UtredningsinstitutLantbruketslandskapsvård skulle enligtgenom

år.kronormiljonerhamna 330 perca
totalInförandetjordbrukarna.de svenskablirFörlorare av

jordbrukspro-svenskadelar deninnebärafrihandel skulle att stora av
konkurreraskulle behövaSvenska producenterduktionen slogs ut.

begär.världenproducenternaeffektiva idemed de priser mestsom
till billigare in-tillgångsida skulleLivsmedelsindustrin å sin

konkurrenskraftig.därmed bliochsatsvaror mer

Den11.3 gemensamma
jordbrukspolitiken CAP

målCAP:s

Commonjordbrukspolitikenmed den CAPSyftet gemensamma
levnadsstandardjordbrukarna skäligPolicyAgricultural är att enge

stabilisera marknaderna.och Dessutomavkastningenhöjaattgenom
konsument-allt till rimligalivsmedelsförsörjningenska tryggas,

priser.

lägreberäknas vinstenFinland1992. IBolin och Swedenborgtill EG-pris,14 Mat av
produk-övrigaarbetskraften ochallokeringeffektivareochjordbrukspriser aven

in the Europeanuppgår Källa: FinlandBNP.1,5tilltionsfaktorer procent avca
Finnish Economyof theResearch Institute169, ThereprintCommunity, no

1992.
årgångslåsåkermark000 hektarbetesmark 500170 000 hektar15 persamt en

1992.EG, LUljordbruk i500 kr/ha. Svensktkostnadtill en av
viktigtmålen Etti Romfördraget. argumentCAP stadgas redanför16 Motiven och

omrâdet. Liv-på industrielladetdå villkor inomkonkurrens likabehovet avvar
på vad de ärhushållen än1950-talet störrebetydelse försmedelsprisernas var

mellanbalansskapabehovetframförtEtt ofta atti dag. argumentannat var
skulleLändernaEEG.bakomaktörernaFrankrike, de viktigasteTyskland och

få sinamarknad förskulleFrankrikekomparativa fördelar;sinautnyttja en
marknad för sinaTyskland bereddesi utbytejordbruksprodukter mot att

industrivaror.
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har grundprinciper:CAP tre

marknad med politiskt fastställdaen gemensam gemensamma,
institutionella priser,"
gemenskapspreferens, dvs företräde framförEU-varor ges
import,

finansiering.gemensam

metoderCAP:s

Medlen uppfylla dessa mål dels gränsskydd, dels internaäratt
marknadsregleringar. innebär bönder fårCAP miljarderEG:s 66att

stöd.i Det deras inkomster, vilket47motsvararecu procent av
visar mycket begränsadeEG:s konkurrensförmåga jord-inom
bruksområdet. För Sverige motsvarande siffra miljarder16var
kronor vilket motsvarade jordbrukarnas1992, 57 procent av
inkomster diagram 11.2. Deprecieringen har dock medfört att
stödets andel har minskat med procentenheter. Stödet till10ca

jordbrukare delsEGzs betalas dels direkta kontantstöd,ut som
priset jordbruksprodukter hålls prisstöd. Detattgenom uppe

direkta stödet betalas främst arealbidrag och djurbidrag. Detut som
tilluppgår miljarder och för7 jord-11 procentecu, svarar av

bruksstödet. Prisstödet skillnaden mellan det bondenprisutgörs av
får och det pris betalas världsmarknaden.som

17 Denna princip respekteras dock inte fullt Genom det agromonetäraut. systemet
åter-nationaliseratshar marknaderna i viss utsträckning. Se 11.1.ruta

18 Agricultural policies, markets and trade, OECD 1993.
19 En 20-procentig depreciering innebär världsmarknadspriserna mätt i svenskaatt

kronor stiger med 20 Det svenska jordbruksstödet tillprocent. utgörs 80ca
prisstöd. Det totala stödetprocent har därför reducerats med 20 80av procent

Procent 16 En minskning med 16procent. innebär stödet fallerprocent att
från års57 1992 PSE-tal för Sverigeprocent till 48 Alternativt:procent.
deprecieringen har lett till de svenska priserna har fallit drygt 20att procent

världsmarknadspriset. Därigenomgentemot har gränsskyddets kostnader redu-
Eftersom deprecieringen är drygt 20cerats. dec 1993 uppskattarprocent

kommittén sänkningen det totala stödet till 10 procentenheter. Källa:av ca
frånBeräkningar Statens Jordbruksverk 1993.
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Ruta 11.1
agromonetäraDet systemet

stabila ochbådesamtidigtinstabila kan priserna intevalutornaNär är vara
ochinstitutionellt prisermedproblemetLösningen sattagemensamma.

valetskapade det Iblevväxelkurser agromonetärainstabila EG systemet.att
stabiliteten prioriterats.haroch stabila priserprisermellan gemensamma

stöttepelare:harSystemet tre

växelkurser,grönaI
grönI ecu,en

MCA,CompensationMonetary Amounts,utjämningsbeloppmonetäraI
1969-1993.används

blir olikajordbruksprodukterinnebär prisnivånVäxelkursförändringar att
deanvänds,växelkurser sättsbankernasmellan länderna när atttrots gemen-

jordbruksprodukterprisbildningenbetyderväxel/eursemaDe gröna attsamt.
bestämsväxelkursernaväxelkursförändringarna. Defrånfrikopplas gröna

bankkurserna.därmed frånoch avvikerinstitutionellt
skall bestämmas.och bidrag inom CAPanvänds priserDen närgröna ecun

definierasKorrektionsfaktornkorrektionsfaktor.med hjälpberäknasDen enav
denmarkentyskadvs denrevalveringvalutansden starkaste gentemotsom

sedanvanliga 1984.ecun

vanligkorrektionsfaktorGrön ecuecu

interventionAllohållbar-t.dockhandel och olika prisermed fri ärEtt system
Tyskland.dvs Förpris,land har högstfall ske detskulle ii attsom

innebarutjämningsbeløppen. Dedeinfördesförhindra detta monetära att
till högpris-medansubventioneradeslågprisområdentill exportenexporten

kort efter dethandelshindervis skapadesinternabeskattades. Påregioner att
prisnivå.lyckats uppnåEG-förhandlarna hade gemensamen

hadedär valutornaländerdeprissänkningar igenomföraSvårigheterna att
starkastetill denknötstillledde det 1984revalverats agromonetära systemetatt
Därmedhelai EG.prisnivånD-marken drevmarken.tyskavalutan, den upp

D-markensEffektenutjämningsbelopp.behovetsuccessivtminskade avav
desskorrektionsfaktorn. Hösten 1993kan avläsasiförstärkning åren vargenom

sedanstigitprisnivånden 20Därmed harvärde 1,2. procentcagemensammaca
revalvering.markenstyskagrund1984 av

väckte för-till höstenfram 1992valutasystemet EMSstabiliteten inom
avskaffas.skulle Dethela dethoppningar agromonetära varsystemetattom

medemellertidmisslyckadesRegeringschefernaambition.också Kommissionens
utjämningsbe-december DeEdinburgh-mötet i monetärauppgiften vid 1992.

gränskontrollernanödvändigt de internaavskaffades, vilketloppen omvar
bestårdenochväxelkurserna grönaelimineras.skulle kunna De gröna ecun

dock.
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Diagram 11.3 Jordbruksstödens utformning i Sverige och EG 1993

40
30-
20-
10
O.

Anm: I övrigt ingårstöd stöd tillposten FoU, marknadsföring,hygienkontroll, ochränte-
försäkringssuhventioner Siffran ovanpåstapeln totala transf till jord-m m. anger
hrukssektom invånare.Att EG:svärde högre beror andelenjordbrukareblandper att
befolkningen högre iån Sverige,dvsdet gårfler icke-jordbrukare jordbrukare.per
Källa:OECD1993.

hållsPrisnivån vid lägger rörligaEG gränsenattuppe genom
importavgifter, höjs eller sänks för världsmarknadspri-som att parera

svängningar. bönderNär producerarEG:s livsmedel änsernas mer
konsumenter bereddaEG:s betala för, löser överskottetär inEGatt

till inlösenpris, k interventionspris. överskotten sedan säljsNärett s
till världsmarknadens lägre belastarpris mellanskillnaden EG:s
budget exportsubventioner. Prisstödet tilluppgår miljarder48som

dvs det samlade stödet till jordbrukarna.72 Kost-procentecu, av
naderna för betalasCAP EU-ländernas livsmedelskonsumenterav
och skattebetalare. innebär indirektCAP kostnader föräven
producenterna u-ländernai exportsubentionerattgenom pressar ner
världsmarknadspriserna. Jordbruksreformen nedan innebär att
prisstödet sänks och direktstöden ökar.

internationelltNär EG, relativt ineffektiv och dyrärsom sett en
producent jordbruksprodukter, överskottsitt medav exporterar
hjälp exportsubventioner sänker det världsmarknadspriserna.av
Tillsammans med andra länders, främst exportsubventio-USA, egna

leder den dumpningen till världsmarknadspriser-ner gemensamma att
blir både lägre och instabila. exportsubventionerandeDena mer
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svängningar iförbuffertomvärldenanvänderländerna pro-som en
möjlighetsida har ingenOmvärlden å sinduktionsvolymer. att

fluktua-förbuffert sinamarknaderländersanvända dessa somegna
såledesuppnåsjordbruksområdet inom EGPrisstabilitetentioner.

jordbruksvaror.för sinabetaltomvärlden får sämretill priset attav
utvecklingsländerna.minstdrabbar inteDet

riktprisetmedangäller,faktisktdet prisMarknadspriset är som
sällanuppnåsRiktprisetönskade priset.fastställdapolitisktdetär

riktpriset.underliggerInlösenpriset 10-15praktiken.i procent
liggerTröskelprisetkosta.skavad importenTröskelpriset van-anger

blirimporteradevilketmarknadspriset görligtvis varoröver att
denupprätthåller EGinhemska. Därigenomdedyrare gemen-än

förgrunderna CAP.skapspreferens är en avsom
olikamellanskiljer sigambitionsgradenförTypiskt CAP är att

spannmålochmjölk ärförInterventionssystemetprodukter. om-
liggernötköttochFläskförobefintligt ägg.fattande t exmen

interventionerna.delvisomfattasgrönsakerochFruktdäremellan. av

funktionssättCAP:s11.4Diagram

Riktpris :___

.Tröskalpris -...

Inlösenpris ..

ExportbidragImpon-
avgift

Värdsmarlmadsprls_ .
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kostnaderCAP:s

Jordbrukets andel de utgifterna ska under periodenav gemensamma
minska från1993-1999 till procent.51 46 CAP:s andelstora av

budgetEG:s har varit källa till omfattande diskussion ochen
missnöje. Delors II-paketet blir därigenom något milstolpeav en

jordbrukets andel för första gången faller underattgenom 50 pro-
börjanI 1970-talet svarade jordbruket förcent. 80av uppemot pro-
de utgifterna.cent av gemensamma

kostnadernaUtöver denöver budgeten medförgemensamma
också betydandeCAP kostnader för EU-ländernas konsumenter.

ligger förPriserna de flesta jordbruksvaror långt världsmark-över
nadsspriset.

Tabell 11.3 Priserna i EG och Sverige vissa jordbruksprodukter 1992
före den svenska deprecieringen
Världsmarknadspriset 100; Preliminära tal

EG Sverige

Vete 194 201
Oljefrön 257 298
Socker 303 269
Mjölk 273 380
Nöt- och kalvkött 218 231
Fläskkött 110 134

Samtliga produkter 187 246

Anm.: Index värdet EG:sproduktionberäknatvid EG-priser förhållandeanger i tillav värdet
beräknat vid världsmarknadspriser.
Källa: Agricultural policies, trade and markets, OECD1993.

20 Delors ll-paketet, fråndel C Edinburgh-mötet, december 1992.
21 The community budget: the facts figures, EG-kommissionen 1993.
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höga prisernanuvarandedetillBakgrunden

skapajordbrukspolitikmedavsikterna att enEn vargemensamenav
prisernaslivsmedel Deinom EG.prisnivåenhetlig gemensamma

införförsta gångenförställdes1960-taletPådock kort.blevtid man
läggablevLösningenväljas.skulleprisnivåvilken attproblemet som
väljade tyska priserna änpriserna attnärade snararegemensamma

bestodväxelkursernafastadelängegenomsnittlig nivå. Så -meren
fungera-1971tillkraftiWoods-systemetlängedvs Bretton var -
gångfriktionsfritt. Priserna,regleringsmekanismerna omde ensom

tillsedanomräknadesräkneenhet,särskildiåret gemensamt ensattes
valutorna.nationellade

intevalutornasammanbrottWoods-systemetsEfter Bretton var
påfrestningarförvarandra. Systemetstabilalängre utsattes numot

nationellaändrade priser. Demedförväxelkurserändradeeftersom
stigabehövervärde sjunker,valutordvsvalutor,ipriserna varssvaga

falla. Denvalutor måstestarkainationella prisernademedan
komplika-politiskanationelladockinnebaranpassningennödvändiga

Tysk-vägradegungningkom iförsta gångentioner. När systemet
inhemska priser.sänka sinavärde,hade istigitvalutaland, attvars

revalveradesD-markengjordeframgångarindustrinstyskaDen att
jordbrukspro-tyskatill denleddeledde i sinsuccessivt. Det atttur

sinblevTysklandförsämrades.kostnadslägeduktionens genom
fransmän-sigSamtidigthögkostnadsland.valutastarka motsatteett

Dehade försvagats.francenfranskadenprisstegringar trots attnen ochhögreblevde tyska prisernagjordeanpassningarnauteblivna att
prisnivån.denlägrefranskade än gemensamma

De grönakdenblevproblemet grönaLösningen ecun.s
jordbruks-Prisnivåernabankkurserna.frånavvekväxelkurserna
institutio-deländernamellandärmed olikablevprodukter atttrots

subventioneradesVidare exportennella priserna gemensamt.sattes
högpris-tillimportensamtidigtEGinomtill lågprisregioner som

beskattades.regioner
jordbrukspro-allförhindraÅtgärderna förnödvändiga attattvar

Såledespris.till högreförsäljningförTysklandtillduktion togs
lyckatshadedetefterkorthandelshinderskapades interna att man

emellertid borttagna.deSedanprisnivå. 1993 äruppnå gemensamen
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i
2i

i Sharry-reformenMac

I maj beslutade1992 ministerrådet reform denom en av gemensam-
jordbrukspolitiken. Reformen fick sitt dåvarandema jord-namn av

brukskommissionären SharryMac och skiljer sig starkt från den
svenska reformen. Direktstödet till jordbruket ökar, blirmen
samtidigt ochöppnare synligt.mer

Trycket reformera harCAP under åratt successivt ökat.senare
berorDet på:a

de fortsatta kostsamma överskottsproblemen,
kostnaderna för CAP och dess andel budget,EG:sav
Uruguay-rundan och kraven friare handel,
jordbruksrelaterade miljöproblem grund övergödslingav
etc,
medvetenheten de ytterligare ansträngningar följerom som

EU-länderna fullföljer planerna valuta.om en gemensam

Under harår också CAP:s negativa miljökonsekvenser ochsenare
regressiva inkomsteffekter uppmärksammats. De 20 störstaprocent
jordbruksföretagen har fått 80 jordbruksstödet. Stödet harprocent av
därmed främst gått till rika producenter dei EU-ländernanorra samt
Frankrike, något rimmar illa med politikens inkomstambitio-som
ner. Kraven internationellt konkurrenskraftigt jordbrukett har
också vuxit.

Sharry-reformenMac omfattar jordbruksprodukter-75 procent av
innebärDen de institutionella priserna sänksna. och jord-att att

bruket kompenseras med direkt stöd formi areal- och djur-ett av
bidrag. Den förändringenstörsta sker spannmålsområdet. Där
sjunker inlösenpriset med 33 tillåröver ecu/100procent tre ton,
samtidigt det försvinner helt för oljeväxter och proteingrödor.som

fårDessa reformen enbart direktstöd.genom
De arealbidragen kommer kompensera sänkningennya iatt

stödpriset fullt För del bidraget måste emellertidut. jord-att av
brukarna lägga 15 sin areal spannmål, oljeväxter ochprocent av av
proteingrödor i träda. Förhoppningen produktionenär därigenomatt
ska minska. Trädeskravet gäller inte för de mindre jordbruken i

22 Bilaga 3 till utredningen.
23 Agricultural policies, markets and trade, OECD 1993.
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trädesarea-fördockArealbidragha. ävenundergenomsnitt 20 ges
len.

Sherry-reformenMacefterrespektiveföreCAP11.5Diagram

reformenefterreformenföre

................. .-
Trühbü

Mavi
Ta-vvn mW
""% wW

minimumEG-IMWUIH
ung/ EmmEwan menimon

världsmarknadspris.VM-prisAnm.: -

mycket små.förändringarnamejeriområdetochmjölk ärPå
det imedsänks är sett5 stortInlösenpriset smör procent, men
medinlösenprisetsänks 15kalvköttoch procentallt. För nöt-

frånsänksstödköpskvantitetenmaximaladensamtidigt somsom
000.24tillår 350000750 ton per

mellanbalansenförbättraalltframförmed reformenSyftet är att
Spannmålsöverskot-spannmål inom EG.utbudocheferfrågan av

direkt-måttoi såbegränsasProduktionenminska. attväntasten
förellerbestämda kvantitetertill vissaendaststöden enges upp

tilldifferensenocksåminskassänksprisernaareal.bestämd När
förutläggenocksåsjunkerDärmedvärldsmarknadspriserna. export-

kortdock inteminskarjordbrukspolitikförUtgifterna EG:sstöd.
börjanmedårundersuccessivtgenomförsReformensikt. tre

1993/94.
denMedanmarkant åt.skiljer sigreformoch SverigesEG:s

marknadsorienteringenökatillsyftarreformen attsvenska genomatt

1993.OECDtrade,andmarketspolicies,Agricultural24
hävdatharZeeland,och NyaAustralienländer,jordbruksexporterande tVissa25 ex

bestå efterävenenligt demkommer attöverskottEG:sstämmer.intedettaatt
reformen.
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delar regleringssystemet avvecklas, utökasstora politikEG:s medav
regelverk för direktstöd, med lägreett nytt än prisnivå.om en

Framtidsutsikter

jordbrukspolitikens betydelse har minskat i takt med underEGatt
1980-talet har ökat sina ambitioner inom andra områden. Jordbrukets
andel sysselsättningen dock i mångaär europeiska länder betydligtav
högre i Sverige. Jordbruketsän intressen kommer därför troligen
behålla tyngd denstörre i politiska debatten i vad harEGen än som

falletvarit i Sverige. Jordbruksintressena i EU-länderna därtillär av
tradition politiskt väl organiserade. Detta gäller för övrigt iäven
Sverige. exempelEtt ställningstagandenär EG:s inom Gatt i såatt
hög grad beror jordbruket.av

Tabell 11.4 mångaHur bönderna Jordbrukets andel av
sysselsättningen

1980 1990

Belgien 3,2 2,7
Danmark 7,1 5,6
Frankrike 8,7 6,1
Grekland 30,3 24,5
Irland 18,3 15,0
Italien 14,3 9,0
Luxemburg 5,1 3,2
Nederländerna 4,9 4,6
Portugal 27,3 17,8
Spanien 19,3 11,8
Storbritannien 2,6 2,1
Tyskland 5,3 3,4
Sverige 6,7 3,3

Källa: Agricultural Policies, Markets and Trade, OECD1993.

26 Den svenska reformen kan omfattande institutionellses förändring,som dären
såväl årligade prisförhandlingarna sådet tidigare centrala inkomststödetsom tas

behållsbort. I EG det befintliga regelverket med interventionsköp och ex-portsubventioner.
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prisförhandlingarnavidförsta gångenförfattadesMajoritetsbeslut
ökat.successivtdesssedanharAnvändningen1982.

deltagare.antaletmedbeslutfatta eniga växerSvårigheterna att
betydelse inommajoritetsbeslutensrimligtdärförDet är attatt tro

alltiddockkommeröka. Detkommerjordbrukspolitik attEG:s att
land någonvarjeerbjuderpaketlösningarbehovfinnas somett av

fördel.
medlemsländernaflerblir svårarelösningarsådanaihopAtt
ytterligareheladetkomplicerasdeljordbrukets attavFörär.

Efta-ökat.har Omförutsättningarnaturligaländernasspännvidden i
specielladeOrsaken ärdenökarmedlemmar änblirländerna mer.

blieffekt kanmöjligländerna.nordiska Endeklimatförhållanden i
ministerrådetstyrkepositionrelativaKommissionens gentemotatt

redan.finnstendenserSådanaökar.
utvecklingtrender är:i CAPzsAndra

begränsaförregleringarkvantitativaanvändningökad attI av
produktionen,

stöden,nationalisering"I av
inkomststöd.direktaanvändningökadI av

deeftersomförluster,ekonomiskabegränsningarKvantitativa ger
Proble-försvåras.expansionsmöjligheterproducenternaseffektivaste

produktionökadtilldetlederslopas,kvoterna omär attmet om
prisfalltroligtdet inteEftersomsjunka. ärtillåts ettattprisernainte
mjölkochsockertberörsprodukterdeför exsomaccepteras

produktionsreglerandeandraochsannolikt kvoteringarnakommer
tid.överskådligunderbeståinförtsharredanåtgärder attsom

harbegränsningarkvantitativaanvändningenökadeDen av
jord-enskildedenfokuseraralltpolitikenresulterat i att mer

totaladetmåttoinationaliseratsPolitiken har attbrukaren. även
ochproduktionentidigaredenbestämtsharproduktionsutrymmet av
harKvotatilldelningarnarättigheter.nationellauppdelats isedan
harbyråkratinnationellanationell tillgång. Denblivitsamtidigt en

regleringar.kvantitativakring CAP:svuxit
stödettotaladetandelökat sinharbetalningarnadirektaDe av

budget." Maci EG:savspeglar sigvilkettill ävenfrån 71 procent
riktningiytterligareinnebär motSharry-reformen an-stegett

ochjordbruketförEG-medlemskapetKonsekvenserPSE-beräkningar.0ECD:s av27
utredningen.till3Bilagalivsmedelssektorn.
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vändningen direkta betalningar, främst vad gäller spannmål ochav
nötkött. Tanken bakom reformen minskaär incitamenten tillatt
överproduktion sänka priserna. Sänks de institutionellasamt att
priserna framtideniän kan det tänkas de direkta stödenmer att
fortsätter öka. gickEG i Uruguay-rundan i principatt med att
tariffera grånsskyddet. inhemskaDe priserna kommer därmed att
kopplas till vårldsmarknadspriserna. Det innebär prisstödetatt
begränsas." tarifferingenOm kompenseras med ökat direktstöd
återstår att se.

Direktstöd innebär emellertid belastning budgeten.en
Framtida anspråk budgetmedel från andra sektorer ekonomier-av

budgetsituationen i hur storlekensamt avgör de direktana stort
stöden utvecklas.

medlemsländerNya

Största effekten CAP:s utformning längre sikt kommer
sannolikt storlekEU:s ha. Flera bedömare CAP inteatt attmenar
överlever utvidgning österut. Den nuvarande prisnivån inom EU-en
länderna skulle det östeuropeisk jordbruket hög lönsamhetge en
med åtföljande risk för snabb produktionsökning. gällerDet inteen
minst med tanke det dagi finns produktivitetsgapatt ett stort
mellan och och därförväst öst utvecklingspotential inomstoren
Östeuropasjordbruk.

östligEn utökning kan därförEU innebära denav att gemensam-
jordbrukspolitiken tvingas till radikala förändringar. Mycket talarma

för de centraleuropeiska ländernas anslutningatt till ochCAP,
därmed deras medlemskap,även kommer skjutas framtiden.att

28 En tariffering gör de inhemskaatt priserna kommer följa världsmarknad-att
spriserna, påän betydligt högre nivå.om en

29 Productivity, profitability and fan level adjustment of agricultural enterprises in
selected Eastern Europe countries, Zeddlies Doluschitz, R och Ruchs C, 1993.
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förKonsekvenser Sverige11.4

tillanslutning CAPenav

faktorer:flerafårmedlemskapeffekt iVilken EU avgörsett av

areal-berättigad tillblirden arealfördelningenHurI somav
dessa bidrag blir.och hurbidrag till,går stora

sockerkvoter,mjölk- ochblirfördelningenHur samtI av
animalieproduktionen.tilldirektstöden

ochmissgynnadeklassasVilka regionerI somsomsom
storlekenstöd,regionalaberättigade tilldärmed blir samt

stöd.dessa

påkallat vissamedlemsansökningar harländernasnordiskaDe
jord-EU-ländernasklassasdagomdefinitioner. I 55 procent av

speciellafårområdenmissgynnade områden.bruksareal Dessasom
förgehörländernanordiskadeoch övrigastöd. Sverige väntas att

missgynnade.klassificerasjordbrukdelarna våranordligarede somav
mellanbygdernaskogs- ochområdena ibegärtharSverige även att

Öland områdena.missgynnadedeGotland skaoch ingå isamt
högreharskiljer Sverigeåt.och sigStödpolitiken Sverigei EG
saknafullföljdesbeslut iskulle årsprisstöd 1990 settstortommen

vad CAPNorrlandPrisstöd förexportstöd. utöver ges avsom
institutionelladeharsannolikt CAPintekommer sattaccepteras.att

exportstöd.omfattande Detanvänder siglägrepriserna avmen
myckettillEU-ländernablandbetalasstödetregionala stora

svenskamed måttdock relativt små mätt.Bidragenområden. är
områden.till färrestödregionalasidabetalar sinåSverige ut

tillsvenska stödnivåernadesto högre.stället DeBidragen iär
exceptionelltframståEU-perspektivkanjordbruket ii somettnorr

medanochdjur årbidragsnivånliggerhöga. 20-150I EU perecu
tilluppgåkannorrlandsstödetsvenskamotsvarandedet mestsom

kronor.drygt 00010

Konsumenteffekter

EG-markna-hårdarelivsmedelsindustrinKonkurrensen inom är
därmedlivsmedel harPrisnivånden Sverige.vad iden ärän
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förutsättningar sjunka vid EU-inträde. Frysningen gräns-att ett av
skyddet till följd deluppgörelse1988 inom för Gatt-av en ramen
rundan har medfört de svenska livsmedelspriserna sedan dess haratt
stigit långsammare konsumentprisernaän i övrigt. Avregleringen som
började den ökade konkurrensen1991 detaljhandelni har ocksåsamt
bidragit till fåttSverige sjunkande reala Se tabellmatpriser. 11.5att

medlemskap förstärkerEtt trenden. dock långt ifrånDet är
säkert svenska läggerpriser sig gällernivå för EU-att samma som
genomsnittet, stödnivåerna kan desamma. Orsaken ärtrots att vara

Ävenden relativt höga svenska de långa avstånden kana momsen.
innebära högrenågot priser i Sverige inom eftersomEU, vissaän
livsmedel förhållandevis transportkänsliga.är

konsumtionenDen privata prisreglerade livsmedel uppgickav
till miljarder kronor. Medlemskap1990 75 leder till alla ledca att

livsmedelskedjani för den marknadensinre konkurrens.utsätts
Konkurrensen påverkar konsumentpriserna. påverkas därtillDessa

den omställning skeräven svenska producenternär tvingasav som
inrikta sig produktion där deras komparativa fördelar finns.mer
Se nedan under producenteffekter

Tabell långsammare11.5 prisökning jordhruksvaror
Utvecklingen årsmedeltalolika prisindex procent,av

Index 1980-89 1990 1991 1992

KPI jordbruk 9,7 7,4 4,1 -5,3
Vegetabilier 9,3 9,3 4,6 -5,0
Animalier 9,9 6,5 4,0 -5,6

KPl livsmedel 7,2 7,2 4,5 -5,1
KPI totalt 7,3 10,5 9,3 2,2

KPl konsumentprisindex.-
Källa: Prisindex jordbruksvaror, Rapport från1993:10 Livsmedelsekonomiskasam-
arbetsnämnden.

30 Till prisreglerade livsmedel spannmål,hör: 1 Vegetabilier; oljeväxter, socker,
stärkelse, proteingrödor och vallväxtfrö, 2 animalier; mejeriprodukter, nöt-samt

fåroch griskött, ägg, och lamm. Den totala livsmedelskonsumtionen, exklusive
årvin och sprit, uppgick till 137 miljarder kronor. Mat till EG-pris, Bolinsamma

och Swedenborg, 1992.
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betydligtbeslut gåravregleringen enligt årssvenska 1990Den
jordbrukspolitik. Därmedmarknadsstyrning EG:slängre änmot en

svensk jord-avregleradmärkligaden situationenuppstår att en
EG-jordbruk.reglerathögrebrukssektor priser än ett merger

jordbruket ochsvenskadetfortsätter "låsaGränsskyddet in"att
svenska mark-begränsadelivsmedelsindustrin dendelenstörre av

företagfrån flerKonkurrensenavreglering.naden, interntrots en
EG-marknadendenprodukter givetvis änfleroch störreär stora

tillbidrarmarknaden.svenskaavskärmade Detlilladen även att
EG-marknaden.Sverigesannolikt högre ilivsmedelspriserna änär

Producenteffekter

jordbruks-svenskomvandlingstrycket iEU-medlemskap ökarEtt
jordbruketsektorerOrsaken inomlivsmedelsindustri. vissaoch är att

medanEU-länderna,medvid jämförelsekonkurrenskraftigaär en
förberedda.mindre väl Sammantaget väntassektorerandra är

Produktions-procent.råvaruledet med drygtfalla i 6priserna
medlemskap.emellertidpåverkas intevolymen nämnvärt ettav

detintryckkanproduktivitetsmåtfenklatittEn attavge
Mjölkavkastningenkonkurrenskraftigt.mycketsvenska är
överträffas Sverigebland EU-ländernavärlden ochiligger topp

höga vidocksåhektarSkördarnaDanmark.bara är enperav
jämförelse.internationell

alternativPris- och volymindex i olika11.0Tabell

Svenskt hudEli-reglerIntern
avreglering

9490100Prisindex
100102100Volymindex

3 till utredningen.Källa: Bilaga

3 utredningen.31 Bilaga till
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Tabell 11.7 Utdrag vårveteodlingkalkyl för USAi och Sverige 1987188ur
kg och timmar hektarper

USA Sverige

Avkastning kg 2 700 2004
Utsäde kg 100 240
Kväve kg 67 90

Arbete tim 2,5 7,5

Källa: Resurssnåltjordbruk, Lantbrukets Utredningsinstitut 1988.

Enkla produktivitetsmått kan dock vilseledande, vilketvara
tydligt framgår i tabellen Produktivitetsberäkningarna innebärovan.

hela produktionen, har framställts med hjälp fleraatt som av
samverkande faktorer, relateras till användningen endastav en av
dem. Jämförelserna leder därför tanken fel.

alternativt bedömaEtt konkurrenskraften frånsätt utgåäratt att
utrikeshandelsteorin. Enligt den k Heckscher-Ohlin modellens

2.1 land specialiseraväntas sig produkter i sinruta ett som
tillverkning använder relativt mycket den insatsfaktor landetav som
har gott om.

Länder har relativt riklig tillgång mark kan då väntassom
producera arealintensiva produkter spannmål högre gradi änsom
andra länder. EU-perspektivI har relativtSverige god tillgångett
åkermark. Produkter med högt arealinnehåll" bör därför vara
konkurrensmässiga för svensk del. gäller spannmålsproduk-Det t ex
tionen.

prissänkningarnaTrots kommer jordbrukarna attsom grupp
EU-medlemskap jämfört med fullbordad fri svenskettgynnas av en

intern marknad. berorDet medSverige beslutårs1990att
fortsätter högkostnadspolitik där vissa centrala insatsvaroren a

importerade foder, handelsgödsel och bekämpningsmedel ärsom
avgiftsbelagda. Vid EU-medlemskap sjunker däremot dessaett
priser.

Svenska jordbrukare överlag också EU-medlemskapgynnas ettav
Sharry-reformenMac innebär beslutat tillEG övergåtrots att att en

32 Avgifterna inklusive proteinfodermedelsavgiften är avvecklade följdnu som en av
EG-anpassningen. Proteinfodermedel utgör 70-80 produktionskost-procentca av
naden vid svinproduktion.t ex
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skaprodukter. Jordbrukets lönsamhetförlågprislinje många
hektar och djur.hållas direkta bidragställeti pergenom peruppe

kronor.miljarderfrån beräknas till priserBidragen LägreEG 5-9
direkta bidragenväl dekompenseras alltsåinom EG än attmer av

ökar.

Vegetabilier

tillgångendenfördelar liggerkomparativa iSveriges storaa
förutsättningarVegetabilieproduktionen har därmed godaareal. att

bilaga tillspannmål.Framför allt gäller detexpandera. I ut-en
från till miljonerproduktionen ökarredningen beräknas 3,4 7,2att

högarelativtton. högavkastande produktion.harSverige Deten
spannmålsodlingeftersommindre betydelsesvenska löneläget är av

jordbruketarealkrävandekräver arbetsinsats.inte så Detstor gynnas
avgifterfärre och lägreökade direkta bidrag ochockså av

foder och gödsel.exempelvis
bidragjordbrukssektornssamhällsekonomisk bedömningI åren

Därmed detdet relevanta. intressantden ekonomintill övriga är mer
till dendvs vad säljsjordbruksproduktionens överskott,att somse
nedan-bruttoproduktion.faktiskadessekonomin, Iövriga än

vegetabilier underde sålda kvantiteternastående tabell trepresenteras
nettoproduktion.jordbruketsolika alternativ. Siffrorna Detanger

produceras,fortsättafodersäd kommerinnebär exempelvis attattatt
jordbruksproduktion.endast tillinsatsvara övrigmen som

på världs-betydligt högre äninom EG33 Dock kommer fortfarande priserna att vara
marknaden.

återflödet 5-9 miljarderjordbruket tillinom34 Finansdepartementet har beräknat
år. EG/EU,medlemskap ikonsekvenser svensktkronor Ekonomiska ettper av

1993.UD/H

35 Bilaga 3 till utredningen.
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Tabell 11.8 Jordbrukssektorns såldanettoproduktion dvs kvantiteterl
enligt olika alternativ tusentals ton

1989 Intern EG-regler Svenskt bud
avreglering

Brödsäd 9101 690 2 558 2 600
Fodersäd 942 0 962l 1 912
0ljefrö 430 257 472 469

angåendeAnm.: Förhandlingar medlemskapmellan EU Sverigeoch innebär jämkningen
Sverigesoch EU:s positioner. De svenska kraven högre vad anpassningänav en

till EG:s gällande regler skulle Effekterna medlemskap blir därförettnu ge. av
beroende utfallet i förhandlingarna. Tabellen frånresultatenav ovan ger en
modellsimuleringgjord SverigesLantbruksuniversitet.Växelkursen använtsav som
9,50 krlecu.

3 tillKälla: Bilaga utredningen.

Animalier

Parallellt med spannmålsproduktionen ökar emellertidväntasatt
animalieproduktionen minska eftersom konkurren-den har sämre
skraft. Nötköttsproduktionen faller grund stödnivån ärattav
lägre Uppfödningeni köttkor blir mindre lönsamEG. trotsav
direktstöden Sharry-reformen eftersom ökadei den lönsamhetenMac
inom spannmålsodlingen fördyrar grovfoderproduktionen.

Fläskproduktionen kommer också minska grund deatt av
högre kostnaderna för svinuppfödningbåde och slakterier. Statens
jordbruksverk dock bedömningen konkurrenskraftig kost-gör att en
nadsnivå uppnådd fläskproduktionen deprecieringen."iär genom

sker kostnaden ökar med kr/ fläskköttDet grund1trots att ca

36 Enligt Jordbruksverket 1993:8 ligger de svenska kostnaderna i delarstora av
animalieproduktionen, efter den svenska kronans kraftiga depreciering, under de
danska priserna. De danska priserna ligger emellertid över EU-ländernas
genomsnitt eftersom deras animalieproduktion högreär kvalitet. Enjämförelseav
med hållerdanska priser är därför intressant bara Sverige högaom samma

påkvalitet fläsk- och nötkött.

37 Jordbruksverket räknar med depreciering 20 dvs Växelkursen iprocent,en
januari 1993. Jämförelser jordbrukets kostnader och intäkter i Sverige ochav
EG, Statens Jordbruksverk 1993:8.
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de svenska diskuterasdjurskyddsbestämmelserna. EGInomav
emellertid skillnadernamotsvarande djurskyddsregler. sikt börPå
minska. kan djurskyddet väl tänkasmycketDessutom värtvara en

konsumenternaspremie i ögon.extra
Mjölkproduktionen Hälftensvenskt jordbruk.iutgör stommen

jordbrukets produktionsvärde frånhärstammar mjölkproduktio-av
Flertalet mjölkkor.heltidsjordbrukare har Mjölkproduktio-nen.

hamna under den skulle gällanivå Sverigeväntas straxnen som om
hade avreglerad marknad. mjölkvolymen fallerinternt inteAtten

de högre svenska förädlingskostnaderna beror dentrots attmer
skyddas kvotsystem.svenska produktionen långaEG:s Deav

från produktionsområden dessutomavstånden Europas stora ger
svenska mjölkbönder konkurrensskydd.visstett

sålda11.9 Jordbrukets nettoproduktion dvs kvantiteterlTabell
enligt olika alternativ tusentals ton

Svenskt1989 Intern EG-regler hud
avreglering

133 108 111Nötkött 137
339 333 131 133Fläskkött

3 212 189 3 269Mjölk 3 471 3

från Sveriges Lantbruksuniversitet.Anm.: Resultaten kommer modellkörning viden
någotanimalieproduktionen överskattad.Minskningen troligtvisav

Bilaga 3 till utredningen.Källa:

38 Mat till EG-pris, Bolin och Swedenborg 1992.

produktionen. l butiken väljer39 Kvoterna skyddar formellt endast den svenska
EG:s mjölkproduktion begränsaskonsumenten den mjölk han/hon vill. Men även

EG:s dock 10 större änkvoterna. nuvarande produktion är procentgenom ca
frånViss utländsk Danmark, kan därförkonsumtionen. konkurrens, främst

påverkakomma den svenska mjölkmarknaden.att
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Livsmedelsindustrin11.5

EES-avtalet

EES-avtalet innebär gränsskyddet kvarstår och beslutet denatt att om
avregleringen kan fullföljas.interna effekter för jordbruketDet ger

och de k primärnäringarna.s
påverkar emellertid konkurrenseninte livsmedelsindu-Det inom

nämnvärdstrin i någon utsträckning. Frihandelsavtalet från 1973
RÅK-varormedgav livsmedel k råvarukost-utgöratt som s -

nadsutjämnade fick konkurrera fritt EG-marknaden. Sevaror -
11.2ruta

bilaterala jordbruksavtal ingicksDe samband medi EES-som
avtalet särskilt omfattandeinte och import-ger export-nya men
möjligheter för antal livsmedelsprodukter föremål förärett som
jordbruksregleringen.

Ruta 11.2
Råvarukostnadsutjämning RAK

Råvarukostnadsutjänming innebär skillnader jordbruksvarori priseratt
mellan Sverige och andra länder olikautjämnas sätt:

avgifter på importen,I genom
bidrag tillI genom exporten.

Syftet med den livsmedelsindustrinsvenska skall kunnaärsystemet att
konkurrera villkor vad gäller priset utländskaråvarornasamma som
konkurrenter. Avgifterna importen utländska fårpå råvaror prisgör att samma

de svensk-producerade.i Sverige exportbidrag kompenseras livsme-Genomsom
delsproducenterna för de merkostnader användandet svenska medför.råvarorav
Råvarukostnadsutjämningen kompenserar därigenom för jordbrukssektornatt

undantagen frihandeln. omfattas brukar kallasDeär systemetvaror som av
-varor,

RÅK-systemet.40 Fler omfattas EES-avtalet innebär även att systemetvaror av
förbättras enhetliga beräkningsmetoder.genom mer
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fårSverige bestämda kvantiteter tull- avgifts-vissa ochexportera
fritt till EU-länderna. Bl gäller det renkött, del frukt och0st,a en

sylter och safter, vodka. EU-länderna fårmargaringrönt, samt
motsvarande sylter, safter,vissa ochmargarinsätt exportera ostar,
samtliga spritdrycker till harSverige. Sverige tullförmåneräven gett
till bedöms särskilt förEG intresse Irland och desom vara av
fattigare länderna Sydeuropa. tullförmåneri EES-avtaletsDessa utgör
bidrag till EU-ländernas efter ekonomisk cohesi-utjämningsträvan
on. berörs blommor, frukter, olivolja,Varugrupper ärsom
kakaosmör, och vinättika.vin

bilaterala jordbruksavtalet innebär utökning jord-Det en
bruksområdet jämfört med frihandelsavtalet. avvecklasDessutom
tekniska handelshinder. livsmedelsstandarder användsGemensamma
liksom ömsesidigt erkännande och ekonomiskaDetesterav prov.
konsekvenserna kan knappast betecknas försumbara. EES-Mensom
avtalet leder tillinte förändring den svenskanågon större av
livsmedelsindustrin helhet. heller kommer det spelaInte attsom

roll förnågon konkurrensen ochled, dvsi grossist-större senare
detaljisthandeln.

EU-medlemskap

Medlemskapet innebär föri förutsättningarna ändrasEU ävenatt
förädlingsindustrin svenskaoch detaljistleden.grossist- Densamt
jordbrukspolitiken skyddar nämligen jordbruket frånbarainte
omvärldens konkurrens de livsmedelsindustrindelarävenutan av

använder reglerade gäller främst mjölkför-insatsvaror. Detsom
ädlingen och slakthanteringen. regleringarOckså harEG som
skyddar livsmedelsindustrin världsmarknadens konkurrens. Demot
viktigaste konkurrenterna till den svenska livsmedelsindustrin finns
emellertid just inom EG.

EU-medlemskap gällerinnebär förändringar vadtvåEtt stora
konkurrensen. Dels får fritt tillträdesvenska livsmedelsproducenter
till den marknaden. dem bättre tillgång tillDetgemensamma ger

Dels kommerinsatsvaror. den svenska livsmedelsindustrin kon-att
kurrera EG-marknaden EU-ländersvillkor övrigasamma som
livsmedelsindustri. för konkurrensen världsmar-gällerDetsamma
knaden. "inlåsning den svenska marknaden hittillsDen av som
präglat delen svensk livsmedelsindustri upphör ochstörre av
konkurrensen ökar.
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Val insatsvarorFritt av

medlemskap innebär prisutjänmingssystemet EU-Ett gentemotatt
för jordbruksvaror bliravskaffas. Eftersom marknadenländerna

EU-länderna ochpriskompensation mellanbehövs ingengemensam
gällatredje land kommerprisutjämningssystemSverige. EG:s attmot

kvarvarande handelshinderallaför Vidare eliminerasSverige.även
med Nackdelardessa förall den administration sig.och med dem-

RÅK-system EG-företagenöverkompenserarberor EGzsattsom
konkurrensförmågasvenska företagensförsvinner 11.2. Deruta

frånde kan köpa insatsvarordärför öka delskommer attatt genom
RÅK-system.dels de deltarhela i EG:sEG, attgenom

Ökad konkurrens

förlivsmedelsindustrinEU-inträde kommer helaVid utsättasattett
hemmamarknaden. Utländskakonkurrens den svenskahårdare

etableraintensifiera försöken sig i Sverige.företag kan då väntas att
delar den svenskakommer kapaföretag sigDessa att av

ocherbjudaberor främst de kanmarknaden. Det nyttettatt
förluster mark-Svenskaproduktsortiment till lägre ipriser.större

livsmedelskonsumtionennadsandelar kan delvis kompenseras om
följd sjunker.ökar matprisernasom en av

dockhöstensvenska producenternade situationen 1993För var
svenska deprecieringentidigare. denbetydligt ljusare år Föreän ett

marknaden, bådesvenskaväntades denimporten 20-30ta procent av
dag harlägetoch förädlade produkter. ivad gäller råvarc Att

faktorer:fleraförändrats beror deprecieringenutöver

ledslopatsoch avgifter har iantal regleringarEttI ettsom
har betyttjordbruket.efter inom DetEU-anpassningsträvan

lägre råvarupriser.
kostnaderLivsmedelsindustrin har börjat sinaI genompressa

föreffektivisera och omstrukturera siggöraattatt mer
förplanerakonkurrenskraftig. har börjat expansionDen även

EG-marknaden.

kostnadsnackdel svenskadensamlade resultatetDet är att som
före depreciering-konkurrenterhade jämfört med danskaföretag t ex

I
o
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flertalet basvaror höstenborta för Exem-i 1993.1992 ärstort setten
danska."denmjölkråvaran dag billigareden svenskapelvis i änär

för svenskadessutom exportmöjligheterMedlemskapet innebär
Bristande konkurrens-dock knappast vad gäller lågprisvaror.företag,

producenter-de svenskaemellertid till nackdelerfarenhet kan bli när
exportproffs.exempelvis danskaskall mötana

livsmedelsindustrinicke konkurrensutsattaDen

under ochlivsmedelsindustrin iUtvecklingen inom Europa 1980-
internationalisering ochpågåendehar kännetecknats1990-talen av

harlivsmedelsindustri intedel svenskkoncentration. Den somav
problem.internationell konkurrens kanförvarit storautsatt

från internationellidag skyddasLivsmedelsproducenter som
charkuteriindustrin, mejerierna,finns slakt- ochkonkurrens inom

delarsockerindusrinkvarnindustrin,fettindustrin,ocholje- samt av
harindustrier varitgrönsakskonservindustrin.frukt- och De som

råvaruinriktade producent-deintegrerade med omvärldenminst är
kvarn-ochkött-, mejeri-dvs företagkooperativa företagen, inom

industri.
hemmamark-omstruktureringarpågåranpassningEn genom

företagutländska ochsamarbete mednaden också genommen
utomlands.uppköp företaggenom av

livsmedelsindustrinkonkurrensutsattaDen

konkurrens harinternationellförindustrier har varitDe utsattasom
den dagiverksamhetenoch kostnadsanpassatredan pris- äratt

har lyckatsbranscherkonkurrenskraftig. Blandmindreeller sommer
choklad, kaffe,finns bageri,internationella marknadendenpå

konfektyr och vodka.
vilkengenerellt iför livsmedelsindustrinAvgörande ärsett

dvs vilkaske,kunnaprisdifferentiering kommerutsträckning att
marknaderolikaolika mycket betaltmöjligheter det finns att ta

kapiteldetta diskuteras ia

Kommerskol-livsmedelsindustri,EG-medlemskap för svensk41 Konsekvenser ettav
1993.Iegium m
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Svenska bör kunnamejerier upprätthålla prisdifferentie-vissen
ring de dominerar de regionala marknaderna. Totaltattgenom

har Arla kraftig dominans inom den svenska mejerinäringen.sett en
kan därför därför finnas tendens tillDet monopolställning, vilketen

ofta kanmejerierna högre betalt regionala hemma-singör att ta
marknad vad de kan andra marknader.än

Relativt höga transportkostnader från kontinenten svenskager
producenter möjligheter högre vadnågot priser änatt ta ut som
gäller för EG-producenterna övrigt. innebär dei högreDet att

för främst mjölk gräddepriserna och kan komma bestå. detNäratt
gäller och torrmjölk däremot försmör pris-ärost, utrymmet
differentiering mindre och de nuvarande relativtkostnaderna högre.

och handelsledGrossist-

Över det butikenbetingarpris i20 procent matvaraav som en
används för täcka kostnader handels- och dis-iuppståratt som
tributionsleden. Handelns påverkan konsumentpriset såledesär
betydande.

vad kan då EU-medlemskapetmån påverka denna del livsme-I av
delskedjan butiksprisernaså blir lägre alldeles lättFrågan inteäratt

besvara.att
Handeln för utländsk konkurrensinteutsätts sättsamma som

industrin och jordbruket, där tillverkas andra länderivaror som
bjuds den inhemska marknaden. synnerhetHandelns tjänster, iut

Ökadvad gäller detaljhandeln, produceras däremot lokalt. konkur-
förutsätter utländska distributörer etablerar landet.sig iattrens
Nyetablering bör därför lägre Eventuellt kanpriser. ävenge

hotet från möjlig utländsk nyetablering Eftersompriserna.en pressa
sannolikheten för sådan etablering EU-medlemskapetökar meden
skulle medlemskapet därigenom kunna leda tilli sig prispress.en
Med tanke koncentrationen och detaljistledeti igrossist- äratt
mycket hög i förefaller detSverige rimligt ocksåatt anta att

42 Statens Jordbruksverk har beräknat transportkostnaderna mellan Köpenhamn och
Göteborg till 25-35 öre liter. Motsvarande kostnad för sträckan Köpen-t ex per

hamn-Luleå beräknades till 80-90 öre.

43 Det gäller vid mervärdesskattesats 20 Se bilaga 3 till utredningen.procent.en om
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ökatinnebäraborde detmarginalerna höga." Allt likaär ettannat
utländskt för nyetablering Sverige.intresse i

starkarefaktorer talaremellertid flerafinnsDet ettemotsom
Redan idagnyetableringarutländska Sverige.iuppsving sam-av

med varandra.och utländska detaljistersvenska Dessutomarbetar
finnsägarstrukturen.koncentreradeuppköp den Detförsvåras av

överetablerad vadden svenska marknadentendenser tillvidare äratt
utländsk livs-dagligvarubutiker. Danmark har endastgäller I en

deetablerat åren.medelskedja sig 20senaste
tackdock ökakansödraKonkurrensen i Sverige väntas vare

omlastningsdepåerdistributionscentraler och imöjligheten nåatt
Grossister därförde båda länderna kanTyskland.och iDanmark

Sydsverige. Lågprishandelns expansiondirekta säljkanaleretablera i
utländskoch påskyndas. direktunderlättasdärigenomkan En

storstadsregioner-detaljhandelsledet södra ochSverige ietablering ii
möjlig.ocksåärna

utveckling sänkta inomdet dock skett priserRedan har moten
gradhöglågprisbutiker bidrarlivsmedelssektorn. isvenskaden Nya

marknadenInternationellt lågprisbutikernas andeltill detta. är av
till drygtbegränsarAndelen sigi Sverigeofta 15-20 procent.

andellågprisbutikernasMycket talar därför förprocent4 att av
marknaden kommer öka.svenskaden att

trend urskiljasutveckling kan tydligParallellt med denna moten
internationella,handelsledet. oftaökande koncentration i Stora,en

tillförhållandeinköpskedjor stärker minst isina positioner inte
butiks-innebärställning industrinStarkareindustrin. attgentemot

industrins margina-möjligheter förhandlakedjorna har större att ner
förproduktionenframkan de anpassningartvingaler. Dessutom av

ochförbättrasska kunnaoch varuhanteringende rutinernaatt egna
storlekmiljövänlighet, märkning,kvalitet,gällerförbilligas. Det t ex

leveranser.ochförpackningar

monopolistiskavissaled hartroligtvis dessahöga koncentrationen medför44 Den att
grossistledetIså marginalkostnaden.Om fallet ligger priset övertendenser. är
Motsvarandemarknaden.751991 ICA, Konsum och Dagabhade procent av

detaljistledet hadelTyskland 34grossisterna i ärsiffra för de största procent.tre
SparlivsVivo,20 och D-gruppenICA 34 Kooperationen1991 procentprocent,

Bolin ochtill EG-pris,Källor: Mathandeln med dagligvaror.fl 12 procent avm
1992 bilaga 3 till utredningen.Swedenborg samt

Kommerskol-Iivsmedelsindustri,svenskEG-medlemskapför45 Konsekvenser ettav
1993.legium m

3 till utredningen.46 Bilaga
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Sammanfattning

och effektiviseringDeprecieringen produktionen innebär attav
den svenska livsmedelsindustrin tämligenstår väl rustadmerparten av

konkurrensen från den marknaden.inre delmöta Denatt av
branschen tidigare har internationell konkurrens borde hamöttsom

Ävengoda möjligheter hävda den marknaden.sig i inre de flestaatt
industrier livsmedelsbranschen,inom saknar tidigare erfarenhetsom

internationell konkurrens, bör kunna hävda sig importenmotav
från EG.

Vad gäller handelsledet den svenska koncentrationen både iär
grossistledet och detaljistledet hög, företagensoch ställningarpass
därför starka, kandet bli för utländska konkurrentersvårtatt att
etablera den utländskesig. försvårasFör situationenentreprenören
ytterligare tendenser till överetablering dagligvarubutiker.inomav
Lågprisbutikerna har dock medfört konkurrensen det haratt trots
ökat.

Samhällsekonomiska11.6

konsekvenser

inträde i jämförtEtt med fullföljandeEU årsväntas, 1990ett av
livsmedelspolitiska beslut, innebära konsumentöverskottet ökaratt
med miljarder kronor råvaruledet. Anledningeni1,2 ärca att

för jordbruksråvaranpriserna sjunker med jämfört med6,4 procent
medsituation intern avreglering Vilket här jämställer med EES-en

avtalet.
Producentöverskottet ökar med miljarder kronor. Med tanke6ca

fallerpå priserna vid EU-inträde kan det verka konstigt. Detatt ett
förklaras främst ökade direktstöd och fortsatt exportsubventione-av

ökadering. direktstöden höjer lönsamhetenDe för jordbruket
produktionskostnaden sänks följd de störreattgenom som en av

bidragen. lönsamhet leder tillHögre åkerarealens värdeävenatt
stiger. medför avkastningenDet marken, den k jordräntan,påatt s
ökar.
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miljarder kronorolika alternativ11.10 EffekterTabell av

Svenskt budEG-regler1989 Intern
avreglering

13,512,97,21,6Producentöverskotl
7,25,80,32,7Jordränta
6,65,60,4 0,4Direktstöd

Ökningen något överskattad.troligtvisvid medlemskapjordråntanAnm.: ettav
Lantbruksuniversitet.SverigesJonasson,utförts LarsBeräkningarnaharKälla: av

jord-ochkonsumenterförsammanlagda VälfärdsvinstenDen
kronor."miljardertotaltblirbrukare 7ca

påverkasjordbruksproduktionen inte EU-samladeDen ettav
samtligaregler, någotnuvarande stigermedlemskap enligt ommen

skiljer sigProduktionens sammansättningkravsvenska går igenom.
spannmålProduktionenavreglering.medjämfört interndock aven

sjunker.djurproduktionensamtidigtökakommakan att som
admini-innebärEU-medlemskap EG överävenEtt taratt

direktstödförjordbrukspolitiken, dvsförkostnadernastrationen av
tillstatsbudgetenden svenskabidragenprisstöd. direktaoch De ur

kronor." Stödet tillmiljardertilljordbrukspolitiken uppgår 3,6ca
medlemskap tillvidjordbrukssektorn beräknas 5-svenskaden ett

miljarder.9

ochkonsument-iförändringarnaberäknasVälfärdsvinsten47 summan avsom
producentöverskott.

210 miljoneromställningsstöd 2består utbetalningar1993/94 dessa48 a av
440 miljoner,avbytarverksamhetstöd till970 miljoner,norrlandsstödkronor, att

miljoner. Beloppen10jordbrukarestöd till skuldsatta40 miljonerstartstöd samt
dåbudgetåret 1995/96 derastillsjunka markant framdockkommer att

StatsliggarenKälla:miljarder kronor.2värde beräknas till knapptsammanlagda
1992/93:150.proposition1993/94, Jordbruksdepartementet samt

fårSverigeUtredningsinstitutLantbrukets1995 beräknar attmedlemskap49 Vid ett
animalierexportstöd till400 miljoner,600 miljoner, djurbidragarealbidrag 2om

Totalt innebär dettamiljoner.regionalstöd 1 000och400 miljoner struktursamt
position-svenska1992. DetEG, LUlSvenskt jordbruk i4,5 miljarderknappt

återflödet eventuellt blir högre.något varförambitiöst,dockärspappret mer
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kommer dock ocksåEG de intäkter harövertaatt statensom
importavgifter och tullintäkter jordbruksområdet. Totaltgenom
de tilluppgår miljarder kronor.2ca

bedömningVår anslutning till ochär EU CAP äratt en
samhällsekonomiskt bättre dagens situation,än sämre än ettmen
fullföljande den interna avregleringen beslut skulleårs1990av som
innebära.

Enligt den livsmedelspolitiska reformen skulle alla interna mark-
nadsregleringar avvecklas. gränsskydd skulle hållasEtt gemensamt
utåt. såväl konsumenter producenterAtt ändå kan överskott,som
beror EU-medlemskap öka konkurrensen och sänkaväntasatt ett
livsmedelspriserna, eftersom svenska jordbruksprodukter och
livsmedelsvaror då fulltvinner tillträde till den marknaden.inre Den
fria rörligheten i EES-avtalet omfattar med undantagnågra annars
inte jordbrukssektorn. Till de producent- och konsumenteffekter

följer EU-nledlemskap måste emellertid också läggas denettsom
belastning följer statsfinanserna, Sverige måstesom attgenom
erlägga bidrag till finansieringen budget.EG:sett av gemensamma

denDrygt budgeten50 viks för jord-procent av gemensamma
bruksutgifter. svenska budgetbidragetDet till miljarderuppgår 20ca
kronor. återkommer tillVi detta kapiteli 13.

totala effekterna samhällsekonominDe svåra bedöma.är att
Medlemsavgiften går i utsträckning till finansiera utgifternastor att
för den jordbrukspolitiken budgeten.i detMengemensamma vore
missvisande detta belopp svensk kostnad försätta CAP.att som en
Av återflödet tredjedelar kommatvå jordbruksnäringen tillväntas
del.

Vad jordbrukssektorn anbelangar framstår EES-avtalet, här
beskrivet fullföljande den livsmedelspolitiska reformen,ettsom av

det samhällsekonomiska alternativet. dockDet ärgynnsammastesom
både hypotetisk och statisk betraktelse. mycketDet ären t ex

osäkert vilkeni reformenmån skulle förverkligas vid svensktettens
till EU-medlemskap.nej

längre sikt kommerPå förmodligen förändras.CAP Detäven att
dessutom troligt EU-ländernas verksamhet reformerasär iatt

framtiden resultat allt fler länder med-iett attsom upptasav
lemskretsen. rimlig relation till de ochEn centraleuropeiskaöst-

Ävenställer krav jordbrukspolitiken. Uruguay-staterna stora
rundan medför krav liberalisering.

EU-medlemskap innebär sådana fallEtt i fortfarande svenskaatt
konsumenter och producenter får tillgång till marknad.inrestoren

kvarstår.vinsternaDe
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Sammanställning

Nedan de effekter medlemskap i SverigeEU väntasettanges om
jämfört med fullföljande reform, dvsårsCAP 1990accepterar ett av

ställer särkrav.Sverige inte någragivet att

råvaruledet faller med drygtKonsumentpriser i 6 procent
Konsumentöverskottet ökar med mdkr1,2
Total produktion oförändrad
Spannmålsproduktion ökar med miljoner3,8 ton
Animalieproduktion minskar
Producentöverskott ökar med mdkr5,7
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Regionalpolitiken12

kapitel regionalpolitikenSyftet med detta hurär att se
påverkas dels deltagande denkommer i inreatt ettav
dels strukturfondermarknaden, tillgången till EG:sav

därmedvid eventuellt medlemskap. Avsikten ar attett
kanbelysa hur den regionala utvecklingen pa-i Sverige

verkas följd olika val.som en av

Regionalpolitiken i EU12.1

allt viktigare roll AndelenRegionalpolitiken spelar inom EU.en av
den frånbudgeten ökar stadigt. Under de haråren stigit20senaste

reducera detill Syftet med regionalpolitiken30 är5 attprocent.
och sociala klyftorna Gemenskapen.regionala inom

skillna-Romfördraget fastställdes målet minska de regionalaI att
mindre gynnadederna den ekonomiska eftersläpningen vissaisamt

möjlighet självMedlemsländerna emellertidregioner. attgavs
stödåt-utforma hur regionalpolitiken skulle bedrivas. Kravet attvar

Avsiktengärderna anmäldes till godkändesoch Kommissionen.av
därigenomstödåtgärder förvissa attattvar enas om gemensamma

samladeundvika konkurrenssnedvridningar. Omfattningen de
medlemsländerna själva.nationella bestämdes dockinsatserna av

gäller dag.iDetta än
regionalpolitikförsta konkret utformadDet steget mot en mer

samband med första utvidgning fond föri EGzs En1973.togs
regional utveckling infördes. införlivadesenhetsaktenGenom 1986
regionalpolitiken formellt svaradeRomfördraget. Regionalai insatser
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då för den totala budgeten. blevår15 Samma ävenprocentca av
Portugal och Spanien medlemmar Gemenskapen. samband därmedi

beslut kraftig ökning de regionalpolitiskatogs om en av resurserna.
1980-talet har kännetecknats ökade koordi-ansträngningar attav

de olika EU-ländernas regionalpolitik. harKommissionen ävennera
efter begränsa stödområdenas omfattning minskasträvat att samt att

stödnivåer och antalet stödformer de rikare länderna.i
Fördelningen bidragen från strukturfonderna avgörsav av

efter samråd med medlemsstaterna. förKommissionen Ansvaret
genomförandet ska emellertid enligt subsidiaritetsprincipen ligga
den där arbetet bäst bedrivs. innebärnivå varken Kommissio-Det att

eller de nationella regeringarna vanligtvis direkt inblandade iärnen
det regionalpolitiska arbetet.

Målområden

Regionalpolitiken fokuserar daginom olika mål:iEU sex

främja utvecklingen utveckladei regioner,att svagt
omstrukturera med industriellregioner tillbakagång,att
bekämpa långtidsarbetslöshet,att
underlätta ungdomars inträde arbetsmarknaden,att. omstrukturera jord- och skogsbruk,atta.
underlätta utvecklingen jordbruksbygder.iatt

Mål och 5b riktar bestämda Målsig vissa regioner.2 3mot
och horisontella, och riktar allasig regioner inom EU.4 är mot

utifrån mål och ska betraktas del arbetsmark-Insatser 3 4 som en av
nadspolitiken. enligt effekter.mål har regionala Priorite-Insatser 5a

utifrånringen regionala kriterier från den aktuellaintegörs utan
Åtgärdernaomstruktureringsbehov. därmed delnäringens utgör en

jordbrukspolitiken.av
perioden kommer miljarder anslåsFör 1994-1999 170 attca ecu

för regionalpolitiska ändamål. anslagen viks för målCa 70 procent av
l-åtgärder. utvecklade åsyftas under målDe regionerna 1svagt som
omfattar EU-ländernas befolkning. Mål Z-områden22 procent av
kännetecknas hög arbetslöshet och markant minskning industri-iav
sysselsättningen. Stöden främst ochnyinvesteringar yrkesut-avser
bildning. Mål leder till rad olika arbetsmarknadsåtgärder inom3 en
hela Mål ska underlätta arbetskraftens tillEU. anpassning4 nya pro-
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ska främstStödenindustriella förändringar.duktionsmetoder och
fullotillfinansierasMålmedelstora företag.ochtill små 5a av

jordbruketeffektivitetökad iSyftetjordbruksfonden FEOGA. är
jordbruksprodukter.förädlingmarknadsföring ochtillhjälpsamt av

sysselsätt-ordna alternativatill förfrämstStöden under 5b är att
turistin-stimulans till servicenäringar,landsbygdenningar genom

småföretag.ochdustrin

1992stödetanvändes12.1 HurDiagram

19.300 miljonerTolall ecu

Journal the EC 1992.OfficialKälla:

Strukturfonderna

finansierasoch inomkoordinerasregionalpolitiska satsningarnaDe
egentligen någrainteStrukturfonderna somde kför ärsramen

förBeteckningenbudget.fonder i EG:s är tregemensamposterutan
olika fonder:

ESF.Social Fund,sociala fond EuropeanEGzs
strukturdel.Jordbruksfondcn FEOGAzs

Regionalutvecklingsfonden EuropeanregionalaDen
Fund, ERDF.Development
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strukturfondernas totalaAv anslag miljarder går20om ca ecu
eller miljarder till den regionala9 utvecklingsfonden.merparten - -

sociala fonden använderDen miljarder kronor och jordbruks-6ca
fondens strukturdel miljarder. Utformningen de4 av program som
finansieras strukturfonderna sker samarbete mellani Komrnissio-av

och de berörda medlemsländerna.i Lokala, regionalaparternanen
och nationella aktörer förväntas sålunda spela aktiv roll viden
utformningen och genomförandet programmenav

regionalfondensAv emellertid del medelresurser reserveras en
för projekt initieras direkt SådanaKommissionen. projektsom av

avhjälpa de problem eller förstärksuppstår EU-attavser a som av
ländernas politik inom andra områden. Exempelvis finns förprogram

stödja regioner med starkt beroende stålindustrin, varvsin-att ett av
Ävendustrin för kustregioner med miljöproblem. mycketsamt

perifera harregioner stödprogram.ett eget
Under instiftades ytterligare fond, samhörighetsfonden1993 en

"cohesion fund.2 syfteDess stärka de fattigaste ländernaär att
inom stöd till infrastrukturEU och miljöprojekt. kravEttgenom
för från fonden därför landets capitaär BNIatt pengar att per
understiger Fonden90 EU-genomsnittet. skiljer frånsigprocent av
de den bemärkelseövriga i förstårEU kost-80-85att procent av
naderna. Strukturfondernas medfinansieringsgrad frånspänner 15ca
till Vanligtvis ligger andelen80 dock kring 50procent.ca procent.
Samhörighetsfondens anslag tilluppgår miljarder1994 1,8ca ecu.

Additionalitetsprincipen

Den regionalpolitiken ska betraktas tillägg tillgemensamma ettsom
och stöd för den nationella politiken. fårDen inteett ses som en

förersättning nationella insatser. försäkra med-För sigatt attom
lemsländerna inte använder medel från strukturfonderna som
substitut för insatser och därmed minskar dessa arbetar EU-egna

gländerna enligt additionalitetsprincipen. Innebörden med-är att s
lemsstaterna också måste skjuta till bidrag betydande storlek.av
Därmed blir de finns tillgängliga för regionalpolitiskaresurser som
mål ofta förhållandevis stora.

frågor1 Dessa behandlas i Kommunerna, Landstingen och Europa SOU 1994:2.
2 Fonden är del Maastricht-avtalet. Dess verksamhet började emellertid redanen av

den 1 april 1993.
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indelningenregionalaDen

denuppdelning Påregionalfinns olika nivåerEUInom tre av
etableratshar regionerövergripande, I-nivånNUTSförsta, 64mer

delstatTyskland varjemiljoner invånare.med genomsnitt I utgöri 5
landet region.helaländernademedan småiregion utgör enen

regionalpolitiken.förbetydelsepraktisksaknarförsta nivåDenna
med genomsnittmindre idet regionerfinnsPå NUTS II-nivå 176

Även mellanindelningenhär varierarmiljonerknappt två invånare.
ochNederländernaBelgien,ländernaländerna. deI större samt

administrativarådandedendessa II-regionerPortugal består nivå av
Danmark har II-regioner-ochindelningen. Storbritannienregionala I

Irlandrespektive Icountiessammanslagningarbildats amter.avavna
hela landet II-region.Luxemburgoch utgör en

finnsNUTSregionindelningsnivån, III,tredje ochden minstaPå
genomsnitt.med invånare iregioner 400 000829

sannolikhetendestoindelatland ifler regioner ärstörreJu ärett
regional-påkallarproblemregionalakan påvisaregeringen somatt

lokalaindelninggeografiskfinfördeladpolitiska görinsatser. En att
regionalfingradigharlandregionalproblem Ettstatus. som enges

åter-möjligheterökakan därigenom sinaindelning storatt
möjligt.bäring som

Regionalpolitiken Sverigei12.2

följdframregionalpolitik i Sverigeför växteIntresset avsom en
statliglandsbygden. föreslog regeringenavfolkningen 1964 att enav

medkombineradesTillvåxtmålinföras.lokaliseringspolitik skulle
görligasteskulleLokaliseringspolitiken imål.fördelningspolitiska

standardlikvärdigbostadsort,oberoendemänniskor,mån enavge
Måletkulturell service.social ochtill arbetetillgångfrågai samtom

underutvecklade regioner.industrialiseringskulle nås avgenom en
regionalpolitiken.förambitionsnivån1970-taletbörjanI stegav

politikenskulleutvecklingenindustriellastimulera denUtöver nuatt
sysselsätt-Likvärdigaetablerade bosåttningsmönstret.detbevaraäven

StatistiqueTerritoriale deUnitaireNomenclatureNUTS;baseras3 Indelningen
Det finnsterritarial-terminologin.statistiska tredenungefär gemensamma

finaste.NUTS denochNUTS-nivåer, indelningendenNUTS I är grövstadär



Regionalpolitiken336

ningsmöjligheter blev nyckelord. stark offentligEn satsning
tjänsteproduktion och omlokalisering statlig verksamhet inslag -.av var

deni regionalpolitiken.nya ,
Efterkrigstidens långa period ekonomisk tillväxt bröts medav

den första oljekrisen. kärvare ekonomiskaDe villkoren slognya
Återigenom regionalpolitikeni först under 1980-talet. började det

ställas krav regionalpolitiken skulle bidra till den ekonomiskaatt
tillväxten. Nedläggningen varvsindustrin och krympning denav av
svenska stålindustrin påskyndade politikens förändring.

regionalpolitikDagens har den uttalade huvuduppgiften att
åstadkomma regional balans och utjämning. Under de årensenaste
har förskjutning skett från direkta företagsstöd till åtgärderen som
ska förbättra näringslivets allmänna förutsättningar. budgetåretFör
1993/ omfattar de direkta94 regionalpolitiska anslagen rniljar-2,6ca
der kronor, dvs ungefär budget.0,5 procent statensav

intresse iblandStort beloppen förägnas regionalpolitiska
ändamål. dock viktigtDet inseär regionalpolitiken haratt att
begränsade effekter. Möjligheterna sträcker tillsig marginalenatt
påverka den regionala utvecklingen Politiken kan inte i sig själv
skapa livskraftiga regioner. kan endast skapa förutsättningarnaDen
för önskad utveckling eller, bidra till bromsaen attsnarare, en-
oönskad förändring. olikaGenom stöd och åtgärder kan regional-
politiken det attraktivt för både företag ochgöra privat-t ex mer

etablera sig i viss region. centrala drivkrafternaDeattpersoner en
bakom den regionala utvecklingen ligger emellertid till mycket stor Idel utanför regionalpolitikens räckvidd.

Stödformer

flertal iregionalpolitiskaEtt medel till buds:står

regionala utvecklingsinsatser,I
förersättning nedsättning sociala avgifter,av

lokaliseringsbidrag,
transportstöd,
sysselsättningsbidrag,
särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder.

4 För vidare diskussion, Värdet regionalpolitiken, Nutek, Rapport 1993:43en se av
Sysseisättningseffektersamt sänkta arbetsgivaravgifter i Norrbotten 1984-av

1986, Bohm P och Lind H, 1988.
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utgiftspostendenutvecklingsbidragenregionala störstautgörDe
kon-totalaregionalpolitikens Insatsernamed 40 resurser.procent av
ochBergslagslänenNorrlandslänen,landet:delartill trecentreras av

Åtgärderna tillbegränsadeGotland. ärsydöstra Sverigedelar samtav
ändamål:tre

kräverbidragutvecklingsbidrag.och DessaLokaliserings- att
stöd-områdeutpekathareller regeringenriksdagen ett som

område.
dagligvaruförsörjningen.glesbygd förtillStöd tatt trygga ex

projektverksamhet.Regional

knutnahuvudsakdekännetecknas i ärstödenövrigaDe attav
daghar istödområden. Sverigeutpekatsharområdendetill somsom

landetsdeomfattarTillsammansstödområden. 60 ytatvå procent av
befolkningen.bara 8 procent avmen

budgetåret 1993l94stödetanvänds12.2 HurDiagram

n

99
uiveckli

ng
ifiersociala

kronormiljoner2.600Toioli

1993.J-EEG, Nilsson,ochRegionalpolitikKälla:
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Den näst regionalpolitiskastörsta utgiftsposten förersättningär
lägre sociala avgifter ca miljoner kronor.500 Stödet vissaavser
verksamheter i Norrlands inland, exempelvis gruvverksamhet, till-
verkningsindustri och hotell- och pensionatverksamhet.

Lokaliseringsbidragen ca miljoner kronor350 används för att
stimulera investeringar i byggnader, maskiner, produktutveckling,
marknadsföring Det uppgår till maximalt stödom-i35m m. procent
råde och i stödområde1 20 procent

Transportstödet beräknas kosta miljoner kronor.300 Detca
mellan ochutgör 10 50 transportkostnaderna till och frånprocent av

Norrland.
Sysselsättningsbidraget skall täcka de merkostnader uppstårsom

vid eller utvidgning företag. Det uppgår till kronorstart 200 000av
år och nyanställd. utgårDet under fem år.mestsom per per

fattade riksdagen beslut1990 särskilda regionalpolitiska in-om
Åtgärdernafrastrukturåtgärder. ska komplettera andra sektorsinsat-

tidigarelägga eller påskynda infrastrukturprojekt. kant Detser, ex
också fråga regionalpolitiska projekt svåraärvara om som att passa

denin i ordinarie budgeten.
SverigeI utgår regionalpolitiken från länsindelningen. Länsstyrel-

disponerar betydande del regionalpolitikens medel.serna en av
Jämfört med EU-ländernas indelningssystem de svenska områdenaär
befolkningsmässigt små. harSverige dessutom lång tradition meden

regioner starka lokala förvaltningar.svaga men

Regionala skillnader i Sverige

regionala problemenDe har varit olika de decennierna.art senasteav
Under och 1960-talen flyttade1950- allt fler människor frånin
landsbygden till storstäderna. Obalanser uppstod såväl storstadsom-i
rådena i delar skogslänen. storstäderna fanns detIstorasom av gott

arbetstillfällen bostäder. Glesbygdsområdena släpadeom ontmen om
efter, både ekonomiskt och strukturellt.

Under slutet 1970-talet industrikriserna sin prägelsatteav
olika regioner. Orter dominerats teko- ochtsom ex av Va.rvs-,
stålindustrin drabbades sambandi med de industriella ned-stora
läggningarna sysselsättningsbrist.storav

Under 1990-talet har svensk regionalpolitik börjat fokusera
alltmer regioners lägesnackdelar, framför allt Norrlands inland.



Regionalpolitiken 339

1992Stödområdasindelningen12.3Diagram

Teckenförklaring
. Stödområde|

Stödområde2

Källa: Proposition 1989l90:76.
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svenskaDe län börjani 1970-talet hade den högstasom av
respektive den lägsta arbetslösheten befann sig i relativasamma
position sluteti 1980-talet. Frågan då varför denär regionalaav
utjämningen inte fungerat bättre. skogslänen harI arbetslösheten
under denna period legat gånger högre2-3 Stockholmsi län.än

Skedinger 1993 undersöker varför arbetstagare kvar istannar
eller till och med flyttar till regioner där chanserna hittasmåär att
något arbete.5 finnerHan regioner med högt löneläge och lågaatt
huspriser också tenderar ha hög arbetslöshet. Analys samtligaatt av
svenska län visar1968-1985 ökning relativlönen i regionatt en av en
med förhållande10 i till Stockholm eller hela landetprocent - -ökar arbetslösheten med 20-30 procent.

Skedinger lågahöga relativa löner och huspriser iattmenar en
region kan högre arbetslöshet, eftersom incitamenten för männi-ge
skor flytta blirinte lika starka. Utjämning löner skulle alltsåatt av
kunna skapa regionala arbetslöshetsskillnader. Arbetsmarknadssats-

kanningar människor obenägnagöra flytta.att
Vidare leder hög andel sysselsatta inom den konjunkturkänsli-en

tillverkningsindustrin, enligt Skedinger, till högre arbetslöshet.ga
kommerDäremot han fram till låg befolkningstäthet ochatt en

avståndet till centrum har underordnad betydelse för arbets-
lösheten. Skedinger drar slutsatsen det harinte förekommit någonatt
systematisk omflyttning arbetskraften mellan regionerna. Sverigeav
skulle med andra ord ha stel arbetslöshetsstruktur.en

Regionalpolitiken har kritiserats för konserverande.att vara
Politiken skulle enligt denna kritik ha förändrats från ha varitatt en
strukturpåverkande utvecklingspolitik till bli konserverandeatt en
och snedvridande fördelningspolitikf

5 Skedinger, bestårVarför den regionala arbetslösheten i Varför överge den
svenska modellen red. ViIIy Bergström.

6 De snedvridande effekterna uppstår det regionala stödetatt kan kommagenom
förvärra situationenatt för företag i andra regioner dit regionalstöd utgår.inte

Som konsekvens detta kan regionalpolitikenen bidra slåav till företagatt iut
icke-stödområden.
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Vad bestämmer12.3

utvecklingregional

EU-ländernamellanskillnaderRegionala

ekonomiskskillnader iförekommerGemenskapen storaInom
inkomst-regionalademinskade1960-taletUnderutvecklingsnivå.

och1970-talethalvanandraUnderkontinuerligt.skillnaderna av
Skillnadernaregionerna.mellanklyftanökade1980-taletbörjan av Underanslutning.PortugalsochGreklands, Spaniensökade genom

olikamellanrelationernastabiliserades1980-taletdelen avsenare
olika regionernadeÄnnu tidigtfördockdet sägaregioner. är att om

varandra.sigbörjakommer närmaåter att
periodenunderIrlandochGrekland växtePortugal,Spanien,

fattigare EU-övrigt. DeEU-länderna isnabbare än1986-1990
sammanlagt 1,2lågBNP-tillväxtårligagenomsnittligaländernas

tillväxttakten. Derasgenomsnittligatotaladenprocententheter över
baraemellertid 69låg 1990invånare procent genom-avBNP per

eftersomutvecklingnegativhaftGrekland harsnittet. t enmo
EU-tillfrånminskat 5356harinvånare procentlandets BNP avper

genomsnittsamladeländernas
problemregionalahuvudtyperfyradefinierar1992Hitiris av

gemenskapen:inom

landsbygd,underutvecklad
nedgång,industriell

städer,överbefolkade
gränsregioner.

beroendehuvudsaklandsbygdsområden iUnderutvecklade är av
kännetecknasproduktion. Desysselsättningsåvälförjordbruket som

dåligtproduktivitet,mark, lågofruktbarinnehavsmåmycket avav Förhållandena ärarbetslöshet.doldoch högutnyttjandetekniskt
och vissabergsområden öar.vanliga mångai

lönernamedkombinationbasindustrieribefintliga attNedgång av
införställsproblemområden. Deskapatharstillarelativt enlegat

1992.EGochRegionalpolitikenSe7
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ökad arbetslöshet och avindustrialisering. Dessa områden södraär
och Belgien, Ruhr-östra och Saar-områdena i Tyskland, ochnorra

Frankrikeöstra och centralavästra Skottland, Sydwales,samt norraoch nordvästra England och Nordirland.
Överbefol/eade områden karakteriseras starkt överhettadeav

ekonomier orsakar allt för koncentration kapital,som arbets-stor av
kraft och industriproduktion. Parisregionen utgör 2som procent avFrankrikes territorium, innehåller befolkningen20 ochprocent av

den23 totala sysselsättningen. Amsterdam,procent Iav Utrecht,
Rotterdam och borHaag landets46 befolkning. Andraprocent av
exempel London, Glasgow,är Aten, Neapel och Barcelona.

Gränsområden mellan nationerna ställs inför omstruktureringar
den ekonomiska verksamheten handelshindrenav sänksattgenom

och konkurrensen ökar.

Utveckling

finnsDet olika uppfattningar vad bestämmer regionalom som
utveckling. Den traditionella neoklassiska den k konvergens-synen, s
s/eolan det kommer ske utjämning faktoravkast-attmenar att en av
ning då handeln med och tjänster släpps fria. ekonomiskaDenvaror
integrationen medföraväntas snabbare tillväxt fattigarei regioner,en
och därmed konvergens med de rikare regionerna. Investeringarna
skulle enligt detta dras till desynsätt områden där avkastningen är
högst, vilket den fattigareiär regioner därför arbetskraftskost-att
naden lägre. villkorär Ett produktionsfaktorernaär rörligaatt är
eftersom det rörlighetenär den drivande kraftenär bakomsom
utjämning inkomstnivåer.av

k divergensskolanDen hävdar integrationen kommers att att
stärka de redan existerande industriella finns godcentra som genom
infrastruktur, närheten till marknaden möjligheten utnyttjasamt att
eventuella stordriftsfördelar bättre.

Divergensskolan kritiserar konvergensteorin för bortse frånatt
transportkostnadernas roll för lokaliseringsbeslut. Konvergensskolan
kritiserar divergensskolan för betona stordriftsfördelarna alltföratt
mycket. De miljö och livskvalitetsfaktorer viktigare förattmenar är
lokalisering företag.av

Både konvergens- och divergensskolan bortser emellertid från att
de flesta länder har förän ekonomisk verksamhet.ettmer centrum
Emerson och Huhne 1991 det sannolikt mindreärattmenar att
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därförintegrationen,skörda vinster attkommerländer större avatt
stordriftsfördelar.mindreharochmarknadersmåliderde mer av

långtspelarhistoriaföretagenshävdar1993aNilsson enatt
övervägandenrationellaskerinvestering ånförrollstörre envar

acceptabelskapaibestårföretagenförgör Utmaningen att en
dessutominvesteringarflesta årväljer.de Dede regionerlönsamhet i

Huvuddelen in-nyinvesteringar.och inteersåttningsinvesteringar av
Strukturenanläggningar.befintligaredandärför ivesteringarna görs

trögrörlig.ganskablir
attraktions-skillnader iåterspeglarregionermellanSkillnader

till-storlek,arbetsmarknadensfaktorerPåverkande ärkraft". t ex
struktur,marknadensregionaladenarbetskraft,kompetentgången
traditio-industriellakommunikationer,tilltillgångläge,geografiska

specialisering.regionaltillupphovDetta engerrn m.ner denundersökaförstudiegjorde 1991Kommissionen atten
dengenomförandetföljdtillutvecklingen 2000regionala avav

positivtfinnsdetframhållermarknaden Kommissionen ettinre att
Regio-utjämning.regionalochekonomisk tillväxtmellansamband

möjligheterdetillvaratamöjlighetolikadock hakommer attnerna
påfrest-detinnebärregionervissamarknaden Förden inre ger.som skyddadetidigarededet ärKommissionen mestningar. attmenar

Regioneromställningskraven.defår känna störstaområdena avsom
potentielladetillfiske hörjordbruk ochbasnäringarnaleversom

Ungefäralltframför öar.pekarKommissionenförlorarna. ut
jordbruket väntassysselsatta inomdagidemhälften är varasomav

sysselsättning 2000.söka,ellersysselsatta annanen
förstvinnare ärpekarKommissionenområden utDe somsom

Paris-London-Amsterdam-Ruhr-området. utgörDettafrämstoch
välståndszonensödraområdetandra årkärnland. somDetEUzs

AplesRhoneLombardiet,Piemonte,Baden-Württemberg,innehåller
ellersolbältetValencia. Detta utgörochBarcelonaområdet kringoch

tillvåxtzon.EUzs

Arbetsmarknadsdepartemen-regionalpolitik,tillväxtbefrämjandeEn1993:78,Ds8
tet.

Com-Territory,Communitysof theDevelopmenttheOutlook for2000,Europe9
1991.CommunitiesEuropeanof themission
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Diagram 12.4 EU-Iändernas kärnregioner och tillväxtregioner

.
Kärnregioner

Källa: EG-kommissionen.

En sådan analys bygger dock alltför kortsiktigt ochett statskt
Skärpt konkurrenssynsätt. till följd den inre marknaden lederdetav

till strukturrationaliseringar formi sammanslagningar och led-av
läggningar. På lång sikt kan historiskt framgångsrika regioner om-vandlas till förlorare. Nya vinnare stiger fram bland de regioner 33mtidigare tillhört förlorarna.

taktI med infrastrukturen byggs bildasatt lokaliseriigs-ut nya
mönster. Inom hållerEU bygga snabbtågentman ex att ut

10 Se Vinnare och förlorare i framtidens Europa Jan-Evert Nilsson Framtderav ur3/93.
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tillväxt-bildalättarestäderna. detdemellan Detstörre gör att nya
centra.

omöjligtsåledes avgöraintegrationtjänar ärVem attmestsom
misstänka sigskälstarkafinnsförhand. ingaDet attatt vare

integrationen.tjänaautomatiskt kommerperiferieller attcentrum

effekterRegionala12.4 ettav

marknadendendeltagande inrei

regionalpolitikenförreglerlikalydandeEES-avtalet kommerGenom
gällervadtillägg gjortsEES-avtalet harhelagälla inom EES. I ettatt

befolk-tillska hänsynTilläggetstatsstödsregler. går taut att man
deförhållande tillistödområden Sverigeningstätheten ärnär utses.

annorlunda kravställerbefolkat.glestEU-länder Detflesta extremt
infrastruktur.ochform servicestödinsatser i avgemensamma

stöd ellerregionalpolitiskavarkenhårthållerEftersom EG att
restriktivt tillmycketkonkurrensenfår snedvrida EGindustristöd är

konkur-ochmarknadenskydda den inredriftsstöd. värnaFör omatt
övervakningsmyndighet ESA.företagsstöd Eftasgranskas avrensen

stödområden,valförslagska övervaka och läggaMyndigheten av
statsstödEndastvaraktighet.stödnivåer ochinriktning,stödets av

storlek undgårförsumbar prövning.
Regionalpoli-tillanmälasalltid ESA.driftsstödoch måsteExport-

förföremålinfrastrukturen inteför förbättrabidrag ärtiska att
prövning.

medregionalpolitik iförakunnabedömsSverige settstorten
EES-avtaletmedomfattningoch minstinriktning sammaavsamma

sannolikt bestå. Trans-kanstöddagenstidigare. Merparten avsom
detutsträckning givetbegränsadverkar iportstödet attaccepteras

ibidragsprocentenmaximalakonkurrensen.snedvrider Deninte
detill nivåerreduceraskan dock kommalokaliseringsbidraget att

övervakningsmy-Eftasgodkännsoch integodkännsFormellt avgörs vad11 avsom
medmotiveraskonkurrensensnedvriderstöden intede svenskaESA. Attndighet

påkonkurrensnackdelarharregioner där företagentillde endast storaatt ges
innebärTransportstödetavstånd infrastrukturen.och brister igrund storaav

subventioneras.Norrlandtillstöd:ömsesidigt även transporternadessutom ett
Sverige.tillgång imarknadernafår tillbättreeuropeiska företagDärigenom norra
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gäller de rikai medlemsländerna dag.i skulle innebäraDetsom att
dagens tak sänks ned35 procent.20-30procent mot

deltarGenom Sverige deni inre marknaden konkur-väntasatt
öka ekonomin.i kan, vilketDetta diskuterade kapitelirensen

leda till ökad takt strukturomvandlingen.i Strukturomvandlingen är
nödvändig för tillväxten. den ökar ocksåMen risken för regionala
obalanser, eftersom olika regioner påverkas olika Främstsätt.
ökar trycket de sektorerpå tidigare skyddadevarit handels-som av
hinder och andra restriktioner, byggsektorn och bank- ocht ex
försäkringsbolag.

Tabell 12.1 Maximal stödnivá i Ella medlemsstater isamt
Sverige 1992-1993 i investeringskostnadenprocent av

Landlstödomrâde Stödnivå

Belgien 20
Nederländerna 20
Tyskland 23
Danmark 25
Frankrike 25
Storbritannien 50
Grekland 55
lrland 60
italien 85
Portugal 75
Spanien 75
Sverige 35

Källa: EuropeanRegionallncentives, EuropeanPolicies ResearchCentre 1993.

12 Dessa påslutsatser bygger frånpreliminära uppgifter Arbetsmarknadsdeparte-
mentet.

13 påverkasLivsmedelssektorn bara marginellt EES-avtalet. Ett EUmedlemskapav
påverkar troligen denna sektor i högre utsträckning jordbrukssektornattgenom
inkluderas vid dåmedlemskap. Det är framför allt Syd- och Mellansverige som

påverkasväntas förändringarna. Den livsmedelsindustri finns i Norrlandav som
väntas däremot inte bli lika konkurrensutsatt långa avstånden.till följd deav
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Stockholmsregionenfrämståterfinns först och isektorerDessa
grad andra regionerpåverkas högrekan komma idärmed änattsom

dessahurutfallet berorrisk.kanlandet.i MenDet ses som en
medRegionertill den situationen.branscher kan sig nyaanpassa

klaramöjligheter sigkommer ha bättrenäringsliv änvarierat attatt
företag.beroendede år ettav parsom

specialiseringochIntegration

dentill regio-sannoliktledervarumarknadenfria inom EESDen att
regio-forskningförökar.nala specialiseringen Expertgruppen om
högresvenska iregionerenskildaERU bedömerutvecklingnal att

vissaspecialisera sigkommerhittillsutsträckning än typer avatt
företagenhemmamarknaden kandenproduktion. Genom stora

regionaladen in-Skillnaderna istordriftsfördelar.utnyttja sina
dockskertakt dettavilkenöka.utvecklingen ärdustriella Iväntas

möjligtinte säga.att
produktion kommerökad specialiseringEnligt hypotesen om

Stockholms-förstärkas.specialiseringenrådande i regionernaden att
kvalificerade tjänstepro-vidareutveckla denkunnadåregionen väntas

verksamheter.styrandeochproduktionFoU-intensivduktionen,
råvarubase-fördelar inomutveckla komparativaskulle sinaNorrland

tillverkning.rad
följdtillutvecklingenregionalaeffekterna dendirektaDe av

små. Vadförhållandevismarknaden bliden inre väntas som
internationella ekonomis-viktigare denbetydligtkommer äratt vara

strukturomvandlingen.fortgåendedenochka utvecklingen
följdtillutvecklingenden regionalaeffekternaindirektaDe av

direkta.de Denbetydligtblimarknadenden åninre störreväntas
politikvilken Sverigerestriktionermedförmarknaden vissainre

resultatframför alltdockskatteområdet.föra, Detkan är ettt ex
mycketoch beror inteinternationella integrationen,denav

tillhaväljerrelation EU.vilken Sverige att

regionaladen"EG och1992:117DsERUArbetsmarknadsdepartementet,14
försörjningen".

Långtidsutredningen5 tillSverige, bilagautvecklingen iregionala"EG och den15
1992.
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Regionala effekter12.5

medlemskap i EUav

Strukturomvandlingen och arbetsmarknaden

regionalaDen utvecklingen påverkas kort sikt EES-avtaletmer av
från till EU-medlemskap.än EES inre marknadensDenstegetav

ekonomiska effekter regionerna förmodligeni Sverige betydligtär
medlemskapets politiska effekter.större än

kommerSverige vid medlemskap del strukturfonder-ett att av
medel. långPå sikt kan den väntade ökningen industrinsinas

specialisering vid medlemskap föra med betydandesig regionalaett
effekter.

Redan den marknadeninre arbetskraften fri rörlighet inomger
konstateradeEES. vi kapitelSom i kommer rörligheten förmod-8

ligen öka något, från mycket låg nivå. medlemskapEttatt men en
torde lag inte några effekter deöver regionala arbets-större
marknaderna EES-avtalet. eventuell valutaunionutöver kanEn
emellertid ändra detta.

Anslag från strukturfonderna

Glesbygderna Norrlandsi inland del Gemenskapensväntas av
regionalpolitiska Kallt klimat och gles befolkning görresurser. att

sannoliktregionen väl uppfyller kraven för stöd till befolkningsglesa,
avlägsna regioner bättre något område dagensi målän EUannat
områden. medlemskap kan därförEtt innebära de regionalpolitis-att
ka Norrlandsatsningarna i ökar, eftersom förutsätts skjutaregeringen
till lika belopp EG.stora som

En regioner har möjlighet del struk-typannan attav som av
turfonderna industriregioner södrai och mellerstaär Sverige där en
kraftig minskning sysselsättningen har skett inom industrinav
arbetslösheten hög. Bl kan delar Bergslagenär utgörastoraa av en

få16 Att Sverige kommer del strukturfonderna klart. EGatt är har policyav attsom
fåalla medlemsländerna ska del strukturfonderna.av
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bliområden kunnaytterligarebörsådan "mål 2-region. Dessutom
Sb-områden.

additionalitetsprincipen.stöd byggerregionalpolitiskaEG:s
med likaställadet självstödet måsteland vill utnyttjaOm uppett

regionalpolitiskökadförmöjlighetermycket. Detta öppnar en
sammanlagdadenfråndelfinansieringmed EG,satsning men

för bidragbeslut. Principenberoendeblir Sverigesvolymen egnaav
frånmedmatchasde ska nya"strukturfondernafrån är pengaratt

får såledesfinansierarmed ochberörda landet. insatserdet EGDe är
väljerprojekt. Sverigeredan befintliga Ominte ersätta att ta emot

miljarder kro-tillfrån uppgåbidragenstöd kan EGmaximalt 3
nor."

behöva höjasdärmedregionalpolitiska anslaget kansvenskaDet
miljarderdåblirtotalabelopp.motsvarande 3-5,5med Den summan

frånmiljarder EG.maximalt Enstatsbudgeten plusfrånkronor 3
vidsåledesregionalpolitiska anslagende väntaökning är ettattav

medlemskap.

svenska stödformerFörändrade

kommerEES-avtalet,vidEU-medlemskap, liksomsvensktVid ett
nationel-för denkonkurrensreglerGemenskapens gränsernasättaatt

övervakningsrnyndighet utförEftaskontrollstödpolitiken. Den
konkurrensdirektorat.KommissionensEES-avtaletunder övertas av

stödEES-avtalet. Deför stöden ireglergällerövrigtI somsamma
med-vidfår behållasEES-avtalha underkan ävenSverige ettett

EES-avtal tillfråndel innebärregionalpolitikenslemskap. För steget
delkanmedlemfrämstEU-medlemskap Sverige avatt som

strukturfonderna.

återflödet miljarder kronor.till 2regionalauppskattar det6 till utredningen17 Bilaga
mellanliggafrån kommakanbeloppenuppgifter UD/H attinofficiella attanger

kronor.2,5-3 miljarder
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Sammanfattning

regionala utvecklingenDen förutsäga.svår markna-är inreDenatt
den medför hårdare konkurrens. fria rörligheternaDe ändrar
betingelserna för ekonomisk utveckling. Strukturomvandlingen
kommer snabbare.att

kanIntegrationen å sidan öka den nationella industrispeciali-ena
och föraseringen ländernas ekonomier från varandra, dvs upphovge

till divergens. kanIntegrationen andra sidanå komma demgöraatt
lika varandra den nationella specialiseringen begränsar tillsigmer om

produktnivå. Exakt vilket utfallet blir svårt specialiseringär säga.att
innebär effektivitetsvinster ofta ocksåstörre ökad sårbarhet.men
Hittills tycks specialiseringen i följdEuropa in-norra som en av

främsttegrationen ha skett inom branscher mellan dem.än Detsnare
visas tillväxten deni intra-industriella handeln, dis-t ex av som
kuterade kapiteli Länderna blir lika10. varandra vad gällermer
industristruktur. Specialiseringen produktnivådggörs

intresse harStort regionalpolitik ochägnats möjligheterna för
Sverige del medel strukturfonderna. medlemskapEttatt av ur
kommer med sannolikhet de områdenstörsta dag hariatt ge som
regionala stöd betydligt tack anslag från EGzsmer resurser vare
strukturfonder. Möjligheterna för regionalpolitiken verka föratt
livskraftiga regioner ökar därmed.

dock viktigtDet inse dettaär bara marginalen kanatt att
förbättra förutsättningar för företagsetablering, industriell växtkraft
och sysselsättning. Regionala stöd kan inte de underliggandeersätta
ekonomiska krafter driver utvecklingen.som

19 sådantBilmarknaden är exempel.ett
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budgetenoch

ochkostnaderstatjinansiellabehandlas dedetta avsnittI
U-medlem-vidkommer Eintäkter Sverige ettattsom

skattefinansieradåmöjligheterskap Sveriges att ensamt

ofantlig sektor.stor

budgetEG:s13.1

demanställda. 000hade Kommissionen 300019nästan1990 av
Övriga sysselsatteforskningsprojekt institutionerolikafarms inom

syssel-"Bryssel-byråkratipåståendenTrots0007 ompersoner.ca
finnsvad detmänniskorflerinstitutioner inte änEG:ssätter

länanställda Uppsalakommunalt i
nationellamed dejämförtbegränsadocksåbudgetEG:s är

medlemslän-förbudgetUnionensbudgeterna. 1,2 procent avsvarar
budgeten BNP.federaladen 12dernas BNP. USAI utgör procent av

och sågångerår,betalar 55EU-medborgare i snitt 140 perecu
budgeten.nationellatill denmycket

1993.EG-kommissionenFigures.The FactsCommunity Budget.The1
iMotsvarande siffraår 100.221992Uppsala länanställda iKommunalt2 var

500.stad 55Stockholms var
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relativa litenhetenDen till har budget föremålEG:s varittrots
för omfattande diskussioner och kontroverser. Sedan har den1973

budgeten frånvuxit knappt miljarder i17 års1992gemensamma ecu
priser till drygt miljarder ca61 miljarder kronor.1992 500ecu

Kol- och stålunionen har sin budget 500egen motsvararsom ca
miljoner Intäkterna består helt och hållet avgifter från kol-ecu. av
och stålföretagen. Utgifterna täcker kostnader i samband med
industriella omstruktureringar, bidrag till löner forskningsstöd.samt

Regler och direktiv

harKommissionen för utarbeta budgetförslagattansvar ett som
därefter lämnas till rådet och Europaparlamentet. Budgetprocessen
regleras omfattandei regelsystem. Parlamentet har inteett rätt att
ändra i sig intäkter eller obligatoriska utgifter. Obligatoriskavare
områden stödet till jordbruketär och fisket. övriga harIa poster
Parlamentet däremot vissarätt omprioriteringar.göra Parlamentetatt
försöker därför föra mångaöver möjligt till denatt poster som
icke-obligatoriska delen för sedan kunna drivaatt genom egna
förslag.

Budgetarbetet tenderar dra tiden grund motsätt-att ut av
ningar mellan Kommissionen och Parlamentet. fall beslötI ett
Parlamentet budgetförslagsitt stället föri Kommissionens.att anta
Följden blev Parlamentet drogs inför domstolEG:s i sinatt tur isom
konstaterade Parlamentet hade överskridit sina befogenheter.att

Intäktskällor

intäkter baseradesEG:s ursprungligen med nationellaett system
avgifter från medlemsländerna. beslutades det avgifterna1970 att

skullesuccessivt med inkomstkällorersättas EG:s egna.som var
närvarandeFör de fyrautgörs poster:av

Tullintåkter och andra importavgifter importe-varor som
utifrån Gemenskapen. Importavgifterna totaltutgörras ca

totala20 intäkten.procent av
Rörliga importavgifter jordbruksprodukter och avgifter på
överskott jordbruksprodukter produceras inom EG.av som

m
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totalaJordbruksavgifterna knappt in-5utgör procent av
täkten.

medlemsländerbaserad för alla1,4 momsuttagprocents en
momsbas. Ursprungligen uttaget ur moms-vargemensam

Momsbidragetden höjdesbasen 1986.1 procent, svararmen
totala intäkten.för 55 procentca av

ländernasbaserasmedlemsländerna. BidragenBidrag från
bruttonationalinkomst,EU-ländernas totalaandel BNI.av

BNI-bidragetenda rörliga"Intäkten den i så måttoär att an-
maximalttotala intäkterEGzs 1,2utgör procentattpassas

knapptBNI-bidragetGemenskapens 25BNI. utgörav
totala intäkten.procent av

uppgick tillintäkternamedför de fyraTillsammans attposterna
miljarder60 1992.ecuca

års andelar i procent1993 1999 1992 priser,13.1 EG:s utgifter ochDiagram

S CAP

B strukturfonder

samhörighets-
fonder
FoU etc

1åigisTåcår-

ä administration

84 mitjarder69 miljarder 1999:1993: ecuecu

1993.EG-kammissionenthe Facts Figures,The Community Budget:Källa:
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Diagram 13.2 EG:s utgiftsposter nivådetaljerad 1992en mer

Samarbete med Cenlral- Samarbete med U-lönder,
Östeuropa saml td. Sovjet biståndinkl.

K°5m°nf5kdd We ölerbelalningarlReserver
marknadsoi örder

Administration

Utbildnings-
ungdomsprogram, xxåk tur

Jordbruksfondens
goranlidel

röd ivnin sdel0 u

OfficialKälla: Journal 1992.

Utgifter

saknar upplåningsmandaf. därmedEU haUnionen tvingas en
balanserad budget Eftervarje budgetreformen harår. 1988 man
klarat de fyrasig Dessförinnan täcktes stadigtettresurserna.
ökande budgetunderskott extrabetalningar från medlemsländerna.av
Följden blev införde BNI-bidraget. Utgifterna kan iatt stortman
delas fem olikai poster.upp

Jordbruk och fiske

Jordbruk och fiske för den särklassi EG-största postensvarar av
budgetens utgifter. utgjorde anslaget de totala1992 53 procent av
utgifterna. Andelen har emellertid sjunkit kraftigt under år.senare

början 1970-talet jordbruk och fiskeI anspråk drygtitogav
Ävenbudgeten. nationella bidrag dröjer kvar80 procent storaav om

dessa sektorer,inom jordbrukspolitiken inom EG Denär gemensam.
allra delen bidrag och kostnader för denstörsta CAP, gemensamma
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budgeten idärmed denjordbrukspolitiken, gär över gemensamma
statskassor.medlemsländersför enskildastället över

framför alltbestårEG-budgetenkostnaderna fördirektaDe av
direkt tillbetalningaröverskottuppköpexportstöd, samt pro-av

jordbruksfonden FEO-alladirektstöd. ingår ik Dessaducenten, s
struktur-garantidel ochuppdeladFonden igarantidel.GA:s är enen

Totalt uppgår garanti-strukturfonderna.Strukturdelen idel. ingår
miljarderutgifter tilldelens 32 ecu.ca

Strukturfondema

denstrukturfondernafisketjordbruket och störstaefter utgörNäst
anspråk.budgeten ifjärdedeldrygtutgiftsposten. De tar aven

områden ochgynnadeutveckla mindreuppgiftFondernas är att
Strukturfon-olika regioner.klyftorna mellanminskadärmed EU:s

utvecklingbyggts väntasunderhar Detderna är somut. ensenare
ochytterligare integrationeftermedtaktfortsätta i EU strävaratt

öka.strukturfonderBehovetsamarbete. väntasfördjupning sitt avav
planerverklighet sinaEU-ländernagäller inte minst görDet avom

försvinnerdåväxelkursförändringareftersomvalutaunion, somen
anpassningsmedel.

regionalfon-fonder.olika StörstStrukturfonderna består ärtreav
TheSocialfondenutgifterna.totalademedden 15 procent avca

arbetsmarknadsåt-finansieratillFund hjälperSocialEuropean att
underdramatiskt inomhar ökat EUarbetslöshetengärder. Trots att

utsträckning.begränsad Dettautökatsendast ifonden1980-talet har
struktur-defördubblabeslötEU-ländernabidrog till 1988 treattatt

tillanslagtotalafondernas 1993.
jordbruksfondensstrukturfondentredjeDen motsvaras av

föranvändsFondenFund.GuidanceAgriculturalstrukturdel, the att
jordbruket.regionalpolitiken inomochstruktur-finansiera

dessutomEU-ländernabeslutadeMaastricht-mötetVid 1991 att
cohesionsamhörighetsfondersärskilda kskulledet inrättas s

invånarehar BNPskulle länderdemfunds. Genom perensom
finansielltkunnaEU-genomsnittetunderstiger 90 procent avsom

Portugal ochIrland,Grekland,berörsländerstöd. ärDe som
Spanien.

införländernafondenfrånförVillkoret är attatt pengar
Vidarekonvergenskrav.förekonomiska EMU:smötaattprogram

medlemsländerna stårenskildadesamhörighetsfondernakräver att
motsvarandeoftastmedfinansiering, 10-15för Viss procent av
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anslaget. Samhörighetsfonderna relativt begränsade; miljar-är 1,5ca
der 1993.ecu

Forskning och utveckling

EU-ländernas sammanlagda FoU-utgifter andel lägreBNP ärsom av
motsvarande andelar för bådeän ochUSA Japan. Kommissionen har

länge försökt medlemsländerna markant höjningatt acceptera en
FoU-anslag. VidEGzs i Bryssel den decembertoppmötet 10-11av

slogs budgeten för det fjärde för fast. BudgetenF oUramprogrammet
sträcker sig mellan och och ska1994 inte understiga1998 12
miljarder miljardEn kan anslås vid1ecu. reserv ettecu senare
tillfälle. kan jämförasDet med för perioden 1990-ramprogrammet

miljarder1994 realiteten6,6 I ökningen dock inteärsom var ecu.
fullt kraftig dels beroende inflationen, dels att samman-
sättningen budgeten ändrats.av

Bistånd

läggerEU budgetsin bistånd.5 består främstDetprocentca av
livsmedel och hjälp till fattiga länder. Därutöver EUav annan ger

vfinansiell och teknisk hjälp till de Lomé-länderna Afrika,69 i
Karibien och Stilla havsområdet.

Administration

Administrationen knappt budgetmedlen.6 Främsttar procent av
gäller det löner till de anställda.26 000ca

Framtidsutsikter

För de åtaganden Maastrichtavtaletmöta innebär haratt som
föreslagitKommissionen budgeten ska öka från drygt miljarder60att

till miljarder1992 199284 priser.års1999 Kommissionenca ecu
föreslog budgettaket skulle höjas till medlemslän-1,37att procent av
dernas BNI-bidrag. Många medlemsländerna, med Storbritannienav
i reagerade negativt Kommissionens ambitioner. Kompro-spetsen,
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Edinburgh-mötet iDelors vidblev II-planenmissen antogssom
fram tillfastställtsMed den har budgetdecember 1999.EG:s1992.

tillBNI-bidraget höjs frånföljdBudgeten ökar 1,2attavsom en
1,27 procent.

också andel återinnebärDelors EGzs trappasatt momsenav
procentenhet fram tilltillfrån 1999.11,4ner

för förstajordbrukets andel gångenII-paketet innebärDelors att
den underutgifter. Tankenunderfaller EG:s är50 attprocent av

andelminska från tillperioden ska CAP:s51 46 storaprocent. av
Sherry-reformenkälla tillbudget har varit irritation. MacEGzs en

reformer,för fortsattahärvidlag förbättrat utsikternahar genoma
kostnaderna synliga.göraatt: mer

miljarderökar tilldäremot ochStrukturfonderna byggs 30ut,
flerMaastricht-fördraget alltenligt1999.3 Efter kommer1999ecu

och finansie-organisationföras underinaktiviteter att gemensam
minskar.ökarbetyder budgetbehovenring EnDet änatt snarare

kostnaderna för dendå del utgiftermöjlighet är tatt som exen
renationaliseras.jordbrukspolitikengemensamma

innan :as-ms ai13.1 summarum pmmsom
4brutetnnaüonalâhkmst. ii:m:Eli-ländernas

iásscgjfitassit 991593."fgása 1294 5-112197;
49,27119,24eaLZgiLago 91,22 1,251.20 ;

w-ç,s: ,

prisnivå.års1992
Äveninvandringspolitik. rättsligtasyi- ochoch säkerhetspolitikT utrikes-4 samtex

bekåmpandet drogsmugg-vidare,samarbete ska utvecklasoch polisiärt ava
ling.
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13.2 svenska bidragetSDet

Budgetbidrag vid EES-avtal respektive medlemskap

Budgetbidraget vid EES-avtal

Med EES-avtalet kommer Sverige betala bidrag belastaratt ett som
statsbudgeten. har nedanståendeFör preliminära1994 beräkning

miljoner kronor.gjorts Siffrorna dock behäftade med antalär ett
osäkerheter, valutakursutvecklingen.a om

Efta och EES-institutionerna mkr110
Utjåmningsfonden mkr300
Programsamarbete mkr370

Totalt mkr780

I bilaga till utredningen har Fölster/ Lindström6 beräknat att
budgetbidraget blir miljoner kronor, det700ca ut-men anser
redningen lågtnågot räknat.vara

Budgetbidrag vid medlemskap

Vid medlemskap måste Sverige med och bidra till EU:sett vara
verksamhet. betalningspostenDen bidraget till denstörsta utgörs av

budgeten. ska bidraDessutom Sverige till finansiellagemensamma
institutioner, Europeiska Investeringsbanken, ochEIB, Europeis-som
ka Utvecklingsfonden, EDF.°

Efter lång tids tvistigheter lyckades Storbritannien sitten
bidrag till EG-budgeten nedsatt, med hänvisning till landetsa
mycket andelringa jordbruk. samband med inträdet har fleraI i EU
länder medgivits k infasning under övergångsperiod 5-7en s en om
ar.

förhandlingarnaI med kommer begäraEU Sverige att en
infasning för undvika finansiell chock redan hårtatt en

5 Avsnitten 13.2-13.4 påbygger i delar bilaga 6 till utredningen.stora
6 Europeiska biståndetutvecklingsfonden hanterar till ACP-länderna. Ska för-

växlas med den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERDF.
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infasningkantroligt Sverigestatsfinanser.ansträngda Det är att en
omförhandlas.skabudgetdåhögst EGzs1999,t 0 rn

beräknasreduktion,till möjlighetenhänsyningenOm atttas
miljardertillbudgettillbidragetsvenska EGzs 20det 1995 ca

dåtillfram åråtminstonekommer 1999,kronor.7 Bidraget växaatt
budget-svenskamiljarder kronor.till Detberäknasdet uppgå 25ca

följer:uppdelning förbidragets 1995 ut somser

mdkrTull 4,9
mdkr7,8Moms
mdkrBNI 6,5
mdkrOvriga 0,8

mdkrTotalt 20,0

tillmiljard kronorberäknasmiljarderdessa 1nästanAv 20
svenskadenräknasdärmedoch kanbiståndsfinansieringEGzs motav

biståndsbudgeten
ställetGemenskapen itilltullintäkternamedlemskap gårVid ett

tullintäk-dock behållafårstatskassan.för till Sverige 10 procent av
kostnad förSverigesadminstrationfinansieraför etc.attterna

inkomstbort-införselavgiftertullar ochöverlåtelsen motsvaras avav
docktulltaxasvenska tulltaxan. EG:senligt den ärberäknatfallet

kostnadenvilketsvenska,denhögregenomsnittligt något görän att
tullbidragetsvenskadetkronormiljarderUngefärblir lägre. 0,7 av
tullsatsen.höjdadenautomatiskt finansieratbliberäknas genom

miljarder kronortillberäknas uppgåtillBidraget 4,5EIB ca
miljard kronor år.knappt Dessaellerperiodenunder 11995-1999 per

ungefärhamnabidrag skullebygger Sverigesberäkningar att
ekonomimedmedlemsländerfrånbidragennivå avensomsamma

Värdetlåna.möjligheterockså Sverigestorlek. EIB att avgersamma
sektorn.offentligaför denemellertid bli begränsatdetta väntas

finan-Lomé-konventionenkför denbistånd inomEGzs sramen
miljard kronortilluppskattastillBidraget 1EDFEDF.sieras caav

omfattasländerdeochavtal mellanNuvarande EGår. avsomper
beräk-svenskadevilketlöperLomê-konventionen gör1994,ut

året. Hurpå det förstafån till 45 storNågra reduktion procentländer har7 uppen
året osäkert.få dockärdet förstatänkasSverige kanreduktion

bis-miljarder2knappt1999 räknas motmiljarder kronor25beräknade8 Av av
tåndsavgifter tuilintäkter.och

osäkert.mycketdockDetta belopp är9
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ningarna mycket osäkra. Beloppet kan räknas den svenska bi-motav
ståndsramen och därför inte upphov till någon merutgift förger
statskassan.

Tabell 13.2 Resultaträkning för bidraget till EG för den svenska
statskassan miljarder kronor. ungefärliga belopp

Sverigesbidrag Kostnader intäkter

Det svenska bidraget 1995 20
givet Sverige inte får någon infasningsperiodlatt
Biståndsverksamhet kan räknas motsom av

biståndsbudgetenden svenska 1,0
Tullhidrag 0,7
Bidraget till EiB 1
Bidrag till EES-fonden upphör vid medlemskap 0,3som
Bidrag till EDF 1
Bidraget till EDFkan finansieras inom den

bistândsramensvenska 1,0

Totalt 22 3,0

Se fotnot

Återflödet

Återflödet till frånSverige kommer till delenEG tillstörsta att
jordbruket och till regionala ändamål. statsbudgeten fårFör åter-
flödet begränsad betydelse, eftersom det huvudsaki handlar om
bidrag direkt till och/ eller organisationer regeringpersoner utan att
eller riksdag kan påverka det.

återflödet till jordbrukssektornAv ungefär miljarder5-9
kronor beräknas högst miljarder direkt besparing2 förutgöra en

framförsig alltDet möjlighetenrör låta återflödeEG:sstaten. attom
helt eller delvis direktbidrag till jordbruket,ersätta regionala stöd

råvarukostnadsutjämning.samt
Ãterflödet kan däremot kort sikt upphov till ökade skatte-ge

intäkter, direktavia och indirekta skatter, till följd jordbruks-attav
sektorn får ökade inkomster. längrePå sikt skulle skatteintäkterna
kunna öka fastighetsbeskattningen värdet jordbruks-genom om
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fastigheter till följd stödet. Effekten statskassan blir dockstiger av
mycket liten.

svenska statskassan miljarder kronorbetalar dagiDen 2,6ut ca
regionalpolitiskt stöd. det regionalpolitiska stödet tilli Hur stort

från blir beror vilka regler ska tillämpas.Sverige EG Somsom
tillägg till nuvarande regler gehör förSverigeEG:s väntasett

kriterier gles befolkning och kyligt klimat. Enligt preliminärasom
skulle återflödet från strukturfonderna kunna blibedömningar 1-3

miljarder kronor intäkt kommer statskassan tillinteår. Dennaper
direkt till de de avsedda för.del går ärutan program

tillkommer emellertid utgifter kSamtidigt vissa EG:sgenom s
additionalitetsprincip. korthet fråninnebär den satsningarI EG:satt

samtidiga mycketbudget kräver nationella satsningar. Hur som
stöd. fallläggas till beroendevarierar Sverigesmåste Ityp av

det alltid krävaskommer samtidiga nationella satsningar. Dessa
strukturområdet uppskattas tillutgifter regional-, miljö- ocha

statskassan. demiljarder kommer belasta VissaårO,5-3 per avsom
stöd-nuvarande statsutgifterna kan upphöra till följd vissaattav

olika formerformer förenliga med regelverk,inte EG:sär t ex av
driftsstöd.

åtrflödet från13.3 svenskaTabell Resultaträkning för EG för den
beloppstatskassan miljarder kronor, ungefärliga

Äterflöde intäkterKostnader

2Jordbruksstöd
5-9 mdkr, dock högst
2 mdkr besparingför staten

0,5-3,0Additionalitetsprincipen
fårSverigeberäknad att ett
1-3 mdkrregionalpolitiskt stöd

Il.5-3,0 2Totalt

stödnivåer.målgrupper10 Se kapitel 12 EU:sför och
år.till 0,5-1 miljard611 I bilaga till utredningen beräknas detta per
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Totalt skulle medlemskapet medföra direkt nettokostnadsett zen
för statskassan ungefär miljarder beräknasår För19 1995. 1999om

förnettokostnaden detta bidrag miljarder.23 ävara ca

Samhällsekonomisk Värdering g
åbudgetbidrag och återflödeav

iProblemet med alla beskattningar och omfördelningar är att en
krona mycket sällan värd krona, åtminstone vadinteär en sam-

beträffar.hällsekonomiska effekter krona skattNär itas uten
denpåverkar incitamentstrukturen, både skatten och dengenom

utgift den används till. Vid skatteuttaghögtså detettsom pass som
svenska ytterligare uttaxerad krona antagligen upphov tillger en
effektivitetsförluster, snedvrida sparandets fördelningatt tgenom ex
eller mellan fritidavvägningen och arbete.

Förlusterna EG-bidragetsuppstår i fall ytterligarei led.två
Stöden öronmärkta för ändamålvissa och kan därmed snedvridaär
resursfördelningen. handlar det viks förHär attom pengarna
jordbruket respektive regionalpolitiska delinsatser. stödenEn ärav
villkorade: för krona får fonderna,varje Sverige skasom genom
ytterligare medel skjutas till den budgeten.via nationella För en
helhetsbedömning innebär det enbart kaninte tittaatt man
nettobelopp och nettobidrag:

det första det intressantFör går, inteärI vartatt se pengarna
bara de kommer till godo. detta sammanhangSverige Iatt
blir det också viktigt vilka föregårprioriteringar som
betalningen till EG-budgeten, dvs vilka sektorer fårsom
krympta elleranslag vilka skatter höjs. dockDet ärsom en
politisk bestäms nationell ochprioritering nivå intesom

direktiv.någraav
det andra beakta bara eftermåste inte in- ochFörI nettotman

utbetalningarna, hur bruttoflödena blir. Detävenutan stora
privatekonomiska värdet för dem drar bidragennyttasom av
kan dock mycket enkel nettostudie kommerEnstort.vara
därför underskatta vilka belopp det handlaratt grovt om.

12 För begreppet samhällsekonomi och skillnaden mellan samhällsekonomisk
kostnad och statsfinansiell kostnad: kapitel 1.se
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kommer belastamedlemskapbidrag betalar vidSverigeDe attett
skatter.Kostnaderna kan finansierasstatskassan. Detta gergenom

detsektorn.kostnader för denupphov till privata Förtvå typer av
uppkommerför det andraökar skatteuppbörden ochförsta en

resursanvändningen.följd snedvridningindirekt kostnad till av en av
vilketleder till högre pris,skatt eller tjänstEn ettt en varaex

färre transaktionerkonsumtion. leder tillmedför minskad Detta att
både köparen och säljaren på.till stånd; transaktioner tjänarkommer

förlustenkostnaderna, privatde tvåSumman mätta som avav
åtgärdens marginalkost-ökad skatteintäkt,kronaikonsumtion ärper

skiljersamhällsekonomiska kostnader sigDärmed uppstårnad. som
marginalkostnadenstatsfinansiella kostnaderna.från de Hur ärstor

Klumpsummeskattenskatt detvilken sigberor ärrörtyp om.av
snedvridande effekter,skatt har någraden inte mentyp somav

redovisade resultat1984praktiken.skatt finnsdenna inte i Hansson
mervärdesskatten lågförmarginalkostnadentydde 1979attsom

proportionellmarginalkostnaden förmotsvarandekring Den2,3. en
Marginalkostnadenberäknades tillarbetsinkomsterskatt 1,7.ca

högre. Efter skattere-betydligtinkomstskattför progressiv ären
tillinkomstskatten minskatförhar marginalkostnadenformen 1991

marginalkostnadenminskat.följd progressiviteten Hur ärstorattav
marginalkostnadenmed säkerhet.dag ingen Omi antar attvet

räkneexempelföljandeoch kanmellanligger någonstans 1,3 2
förkostnaden:samhällsekonomiskadenillustrera staten attom

skulleskattmiljarder kronor höjerkostnadfinansiera 10 enen
miljarderkostnadsamhällsekonomiskdetta leda till 13-20en
finansieraförskattennödvändigt höjakronor. inteDet är attatt

finansierastill kan ocksåbudgetbidraget EG. Detta genom man
budgeten.omfördelar inom

EU-medlemskapetssamhällsekonomiska effekterAlla stats-av
negativa.emellertid Omfinansiella följder behöver inte envara

användstillbudgeten lederomfördelning inom att resurserna
snedvridan-olikaminskarsamhället,effektivare i attt manex genom

mindreblikostnadernasamhällsekonomiskakan dede subventioner,
betyderskatteanpassningenstatsfinansiella kostnaderna.de Omän att

effekt.samhällsekonomiskreduceras detta positivskattekilarna är en
EU-med-effekternasamhällsekonomiskaStorleken depå av

beroandra ordmedstatskassan kommerlemskapets följder att
används.utgifternasker hurfinansieringen ochhur
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Skattekonsekvenser13.3 EES-av

avtalet och medlemskapett

Skattereformen innebar skatten inkomster och1990 vinsteratt
sänktes kraftigt, samtidigt avdragsmöjligheterna begränsades ochsom
beskattningen blev enhetligare. Skattesatsernas sänktesnivå samtidigt

skattebaserna breddades.som
beskattningenvarierarInom EU hel del mellan länderna. Deten

finns formellt inga regler för hur skattesystemen ska utformas.
har hellerUnionen beskattningsrättingen egentligi mening.

Eftersom skillnader skatteri påverka den fria rörlighetenstora anses
för tjänster, och kapital kan beskattningen skapapersoner, varor
skevheter konkurrenseni eller diskriminera övriga EU-ländersmot
medborgare och varor.

bestämmelser skatteområdetEG:s har således kommit gällaatt
indirektaden beskattningen, inklusive tullar och importavgifter. För

punktskatterna alkohol, tobak och mineraloljorsamtmomsen
finns miniminivåer. Enhetsakten1993 blevGenom 1987o m
majoritetsbeslut den dominerande formen beslut. skatteom-Påav
rådet krävs dock fortfarande enhällighet ministerrådet.i

finns formellaDet inga anpassningskrav den svenska beskatt-
till följdningen EES-avtalet, eftersom frågor skatteharmo-rörav som

nisering inte ingår. kommerDet inte heller uppstå några störreatt
ekonomiska anpassningskrav till följd EES-avtalet. Flertaletav
begränsningar kommer finnas kvar det gäller dennär gräns-att
överskridande handeln. får fritt föraKonsumenterna förin varor
bara kronor. Därefter måste de betala den1 000 svenska mervärdes-
skatten.

Vid EU-medlemskap har de formella anpassningskravenett
endast enstaka falli någon betydelse för den svenska statskassan.
Konsekvenserna relativt enkla kvantifiera. Osäkerhetenär att
detta område ligger i det inom pågår ständigt arbete medEUatt ett

harmonisera de olika ländernas skattesystem mängd områ-att en
den. det osäkertDet vilka formella krav kommergör gällaattsom

framtiden.i kräverDessutom beslut skattefrågor enhällighet,rörsom

13 Referensscenariot långsiktigti bilaga 6 årär och sträcker sig till 2030. Detta för
belysa effekterna påatt ökad andel äldre offentlig verksamhet och förav en att

långsiktigavisa de effekterna ökande statsskuld.av en
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eventuell harmonise-taktvilkendet ivilket svårt sägaärgör attatt
ske.kommerring att

BNP1991 procent13.3 SkatteinkomsterDiagram av

och vinster MervördeskattInkomster |:|
PunktskatterSociala avgifter g

pa skatterSkatt egendom Andraz

1981Ze-
Spanien i 19915W///øy///áilñl
Portugal §

Storbritannien W///ám-ml
Irland W///áøa-m

Grekland

Tyskland V/////Ål-E
Italien ///////AlIE§

Frankrike

Belgien E§

Nederländerna JZ§

Danmark aims
Luxemburg V//////Al§

Sverige

806040200
BNPprocent av

OECD.Källa:
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anpassningskravDe följer ekonomiska och konkurrens-som av
skäl däremotmässiga betydligt svårare kvantifiera.är Eftersomatt

de flestai fallEG minimiregler, kommer detsätter sällan uppståupp
några direkta krav Sverige skattesystemet. denGenomatt anpassa
ökade konkurrensen kan det dock bli nödvändigt åt-att anpassa
minstone del skatter. Vilka dessa skatter blir beror högi graden
skattebasernas olika rörligheter. Kapital exempel mycketär en
lättrörlig skattebas, medan bostadsfastigheter exempelär trög-en
rörlig skattebas. Sveriges geografiska läge Sverige troligen integör att
behöver sänka skatterna ända till EU-ländernas minirninivåer.ner

kommerSverige i viss utsträckning beroende Danmarksvara av
skattepolitik, eftersom Danmark ligger ochSverige redannära är
medlem i beror denEU. Dessutom takt vilkeni Sverige måste an-

skattersina hur snabbt den inre marknaden integreras.passa
finns dessutomDet några områden där utfallet EU-med-ettav

lemskap inte entydigt. Dels beror det vilkenär regeltolkning som
kommer dels vad de svenska förhandlingarnagöras, föratt ger
resultat.

Direkta effekter

medlemskapEtt i innebär formellaEU inga anpassningskrav vad
gäller beskattning arbetsinkomster, kapitalbeskattning ellerav
fastighetsskatt. företagsbeskattningenFör finns vissa anpassningskrav,

vad gäller utdelning från dotterbolag till moderbolag ocht ex
reglerna för förlustutjämning. bedöms dockDessa inte några
statsfinansiella effekter.

det gäller indirektaNär skatter kan det dock finnas vissa stats-
finansiella effekter.

Mervärdesskatten

Mervärdesskattens skattebas har sedan flera densammaår varit inom
EU-länderna. Principen alla och tjänster beskattas.är att varor
Mervärdeskattenivåerna har dock varierat högrei grad det totalaän
skattetrycket mellan länderna. Irland hade fem olika1993 momsnivå-

14 Undantagen sjukvård,är bla utbildning, kultur, postväsende, bank- och
försäkringsverksamheter, spelverksamheter uthyrning bostäder.samt av
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fyrahadeLuxemburgochItalienBelgien,tillfrån 212,7 procent.er
enhetlighadeStorbritannienDanmark ocholika nivåer. Bara moms

procent.respektive25 17,5
normalskattesatsenden januarigäller 19931EUInom att0 m

länderdefördet tillåtetVidareska minst är15 somprocent.vara
högst tvåellertillämpaoch tjänsterförönskar vissa enatt varor

inkluderas ärDeminstolika Skattesatser 5 procent. varor somom
tid-ochböckerochlivsmedel, värme persontransporter,t ex

debeslutadesStorbritannienfrämsteftergiftningar. Som atten
skulleden ävengällde januari 1991momsnivåer 1 accepteras, omsom

till slutetövergångsperiod framunderunderde låg 5 avprocent, en
1996.15

förEU-ländernaMervärdesskattesatser i samt13.4Tabell
1993Finland januariNorge ochSverige,

förhöjdnormalreducerad
skattskattskatt

19,51l6l12Belgien -
25Danmark --
18,62 15,5Frankrike -
184I8Grekland -
161212,52.711011Irland -
194I9I12Italien -
12115316Luxemburg -
17,56Nederländerna -

30165Portugal
15316Spanien -
17,5Storbritannien --
157Tyskland -

22Finland --
22Norge --
2572/27Sverige -

1993.1 julifr.o.m dengäller12 procent
EG-kommissionen.Källa:

1993.ECguide theEconomisfsThe15 to
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Bland EU-länderna har Danmark och Portugal höga en
Både Storbritannien och Irland har lång rad momsfriamoms. en

Inte denän 40 privata konsumtionen omfattasvaror. mer procent av
mervärdesskatt. de flestaI andra länderna omfattningenärav ca

90 procent.
För Sveriges del denär 70 privata konsumtionenca procent av

momsbelagd. Sedan den juli tillämpas1 1993 mervärdesskattesat-tre
ser:

allmänEn 25moms procent.om
Livsmedel och restaurangverksamhet har 21en moms
procent.
Personliga hotell och rumsuthyrningtransporter, samt
skidliftar momsbeläggs med 12 procent.

Sverige deI momsfriaär i desamma inomstortvarorna sett som
dvs sjukvårdEU, och utbildning. Skattereformen innebar en

betydande anpassning till reglerEGzs för vilka och tjänstervaror
ska beskattas. Sverige har dock områden momsbefriade.ärsom som
gäller inträdeDet till kulturevenemang konserter, vissateatrar,som

Vidare allmänna nyhetstidningar,är läkemedelsportevenemang etc.
och försäljning bostäder momsfria.av

Sverige har begärt undantag dessa områden. sådanaOm inte
möjliga, kanär Sverige välja använda sig den reduceradeatt av

mervärdesskatten. nyligen publiceradIen utredning SOU 1993:75
föreslås böcker,12 allmänna nyhets-momssatsen procentom
tidningar och tidskrifter skulle kunna leda till ökad skattein-som en
täkt miljard. dag1 Det i Sverige kommerinteca utser som om

behöva momsbelägga dagstidningar. finnsDå heller inte någraatt
formella krav från sidaEUzs anpassning.

Punktskatter

det gällerNär punktskatter reklam och tobak finns formella krav
anpassning. Bedömningen delarvissaär reklamskattenatt av

måste slopas, vilket nettobudgeteffekt miljarder0,5ger en om ca
kronor.

16 Kommunala konsekvenser medlemskap i EG, Svenska Kommunförbundetav
1992.
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finns vissaallt cigaretterframförochtobaksvarorgällerVad
höjas.skatten måsteinnebäranpassningskravformella attsom

gränshandelskänsligadetillhörtobaksvarorEftersom varornamest
handelsmargi-ställethöjas.priset I väntastroligen intekommer att

Sannoliktländer.andragäller itill nivåerminskanalerna som
gränshandel. Viökadgrundstatskassanförintäkternaminskar av

anpassningskravenindirektatill deavsnittåterkommer i nästa som
gränshandel.ökadföljdtilluppstår av

skerenergi.för Dessutomskattesatserolikadag tvåhar iSverige en
miljöklasser,tillmed hänsynoljeprodukterförskattedifferentiering

tillåterbaramineraloljedirektiv,strider EG:snågot ensommotsom
innefattarområdedettaSkattesystemetoljeprodukt.skattesats per

mineraloljor, såsomolikabeskattningenförregler avgemensamma
skattedifferentie-behållafår troligenSverigeoch gasol.dieselbensin,

oförändrade.blirsannoliktskatteintäkternainnebärringen. Detta att

1993Punktskattenivâer EU-ländernai13.5Tabell
kronor9,221efter kursenberäknadeliter,kronor ecuper

svensk skattmin

174,520,3l36,9%l40Sprit
26,70Vin
26,70%10-13Champagne
47,54,216-19Starkvin

3,00,6Folköl
8,50,8Mellanöl

12,50,4Starköl
"4,43,1blyadBensin:

3,92,6oblyadBensin:
2,2-2,82,3Dieselolja

krlm°krlma 4601" 1663miljöklassEldningsolja
trim460l" 120 kram3miljöklassEldningsolja

230 krll120 krltonindustrisektornEldningsolja

alkohol.ecuI100 literlprocent18,87
" koldioxidskatt.i0,74 kronorVarav
" medräknad.summan

Finansdepartementet.Källa:
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Indirekta effekter

de ekonomisktFör betingade anpassningskraven finns måttett av
valfrihet både det gäller hur långtnär anpassningen ska och hur
snabbt den ska ske. gällerDet vilken form integrationoavsett av
Sverige väljer. Trycket anpassning ökar snabbare integrationen
med den inre marknaden sker.

Sverige kan mycket väl behålla högre skattetryck EU-änett
länderna givet mindre rörliga skattebaser, fastighetsskatt,att t ex
beskattas i högre grad. Skattesatser lättrörliga skattebasermer -kapital det tydligasteär exemplet kommer behöva ligga EU-att-
niva.

Vilka skattesatser falli bör sänkas blir beroende tvåsom av
saker:

dels hur rörlig skattebasen är,
dels vilka skatter viktigast för den långsiktigasom anses
tillväxten.

Påverkan inkomstskatter vid EES-avtalet
och EU-medlemskapett

Arbetskraften den direktaär skattekällan.största svarade skatt1991
arbetsinkomster och socialförsäkringsavgifter för de64 procent av

svenska skatteintäkterna. I EU motsvarande siffra 1989 54var
procent. Vilka krav kommer då EES-avtalet och EU-med-ett
lemskap ställa den svenska beskattningen arbetskraftatt av

Genom EES-avtalet har svenskar fått ökade möjligheter arbetaatt
och studera i andra EES-länder. omvändaDet gäller naturligtvis
också: andra EES-medborgare får arbeta och studera i Sverige. Denna
utveckling kan komma förstärkas vid EU-medlemskap.att ett

emellertidDet inte troligtär den fria rörligheten för arbets-att
kraft några omedelbara effekter beskattningen arbetskraft.ger av

harInom rörlighetenEU lågvarit vilket till del kan förklarasstor av
språkliga och kulturella skillnader. Arbetskraften kan därför åt-
minstone Ävenkort sikt trögrörlig. relativt liten utflytt-anses en
ning arbetskraft kan dock konsekvenser det svårersättligärav om
personal flyttar.som

Långtidsutredningen17 1992.
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1993ochinkomståren 1992 samtMarginalskatt,13.6Tabell
procentEU-ländernaochSverige1992 iskatteuttag

iMarginalskatt1992förSkatteuttagiMarginalskatt en
inkomstbeskatt-industriarbetaregenomsnittliginkomstbeskatt-

1993ningen1992ningen

HögstaLägstaSkatt cbSkattSkatt aHögstaLägsta

57244728285723Sverige
7425183länderantal över
48651049underantal länder

62325036236232Belgien
68524747457052Danmark
57545268575Frankrike
46415018Grekland --- 48273831235229lrland
51105128195010Italien
52123424125212Luxemburg
60134742126013Nederländerna
4015341764015Portugal
56203718125620Spanien
40203326184020Storbritannien
53194737195319Tyskland

bruttolön%iegenavgiftSkattbbruttolön;%i avSkatt +av -a - arhetsgivaravgilt.bruttolönarbetsgivaravgiftiegenavgiftSkatt +av++c - the EuropeanCommissionworkers.produktionpositiontaxlheneiitTheKälla: OECD
Community.themembertheprotection statesSocialCommunities-

marginalskattensvenskadenEU-ländernamedJämfört är numera
direktafinns någradet inteinnebärkonkurrenskraftig. Det att

följdtillarbetsinkomsterbeskattningen ettanpassningskrav avav
någrapåkallararbetsgivaravgifternahellerEU-medlemskap. Inte

EU-genom-aningenvisserligen överliggerSverigeåtgärder.direkta
arbetsgivaravgifter änhögreharländerfinnsdetsnittet. Men som

EU-ländernaoch ärSverigemellanskillnaden attSverige. Den stora
iSverigei ängenomgående störreäravgifternaskatteinslaget i

får ivadochbetalar invadmellanSambandetEU. manman
någotintei sigbehöver0rd Detandramedutbyte varaär svagt.

1992.Finansdepartementetskatterna.ochEuropaSverige,18
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problem länge människorna värdet de förmåner de fårattanser av
högre de avgifterär de betalarän in. Vissa arbetskraften,grupper av

de högutbildade, kan dock finna värdet förmånernat ex under-att av
stiger avgiften. något högreEn flyttbenägenhet bland dessa grupper
skulle påverka skattebasen negativt. kan därförDet bli nödvändigt

öka sambandet mellan inbetalade avgifter ochatt erhållna förmåner
i socialförsäkringssystemen.

Påverkan kapitalskatter

Vid första anblick har Sverige inte särskilt höga kapitalskatter.en
svenskaDen skatten kapitalinkomster 30 1993. Denprocentvar

januari sänktes1 1992 och gåvoskatten. högsta skattesatsenDenarvs-
är 30 Förmögenhetsskatten försvinnernu procent. 1995. I EU
uppgick skatterna aktier och iräntor 1991 genomsnitt till 34,8

respektive EU-länderna24 har dockprocent till följdprocent. avolika lättnader praktikeni ofta lägre kapitalbeskattning. Från och
med halveras den1994 svenska aktievinstbeskattningen. Samtidigt
slopades också dubbelbeskattningen utdelade bolagsvinster.

finnsDet formellainga anpassningskrav vad gäller kapitalbe-
skattningen. finansiellaDe tillgångarnas rörlighet det dockgör svårt
för Sverige behålla några avvikelser.större Kapitalmarknadernaatt

globala. Anpassningskravetär finns därmed oberoende Sverigeav om
väljer med deni inre marknaden eller stå utanför.att vara Ettatt
återinförande regleringar som oförenliga medär såväl EU-av
medlemskap med EES-avtal bedömer vi inte realistisktsom ettsom
alternativ.

statsfinansiellaDe effekterna sänkning kapitalinkomst-av en av
skatten beräknas bli begränsade, åtminstone kort sikt. Orsaken är

de inkomster beskattas med kapitalinkomstskattatt isom stort sett
överensstämmer med de avdrag ligger till grund för skattereduk-som

inkomstlägettion i kapital.
harSverige mycket förmånlig företagsbeskattning. Omen man

hänsyn till realisationsvinstbeskattningenäven förändrastar emeller-
tid bilden något. Sammantaget tyder dock jämförelserna att
villkoren för den svenska realkapitalbildningen internationelltär sett
konkurrenskraftiga, och det finns därmed inte ekonomiskanågra
anpassningskrav sänka skatter det här området.att
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varubeskattningenPåverkan

förfår köpaprivatpersonerinnebärmarknad varorinreEG:s att
skattesatser,gällandetill därEU-land attbruk utanipersonligt ett

EU-land.tillinförsskattnågon när annattillkommerdet ettvaran
skillnader ialltframförberorgränshandeln bliromfattandeHur
andraochtranportkostnadertilltagitshänsyn trans-sedanprisnivån,

gränshandelnomfattningenberoraktionskostnader. Dessutom av
bor gränserna.befolkning näralandetsdelhur somstor av

frågortvåmåsteskattenjusteramåsteSverigeutrönaFör omatt
beaktas:

vidblirinkomsterförkonsekvensernahurdels statens
skattenivå,bibehållen

förhindraförsänkasmåsteskattenmyckethurdels att
skattesats.bibehållenvidgränshandelbesvärande

väljasalternativdetbörperspektivstatsfinansiellt gersomUr
skattebortfall.till lägstupphov

statsfinansiellturriskenalkoholochtobak ärgällerdetNär
finnsdettillledakanvilketgränshandelför attperspektiv stor,

cigaretterPrisetpunktskatter.dessaanpassningkravstarka av
blirprivatimportenEU-länderna. Hurmellanmycketvarierar stor

Sverigeiförsäljningenosäkert. Om 10-20naturligtvis procentär av
medminska 1-1,5skatteintäkternaberäknasmed privatimportersätts

miljard.
ökagränshandelnalkoholskattenivå väntasbibehållenVid en

skatteintäkter.minskadetillledervilketminskaskattebasenoch
kaninförselreglernasärlösningförhandlar somSverige omom en

begränsningar.till vissaledakomma att
iberäknas1991:52SOUmörkertal 25Vid procentcaett

skullestarkölochspritvin,skattensänkningbilaga 6 avatt en
konsumtion-förutsattmiljarder,skattebortfall 3-4 attinnebära ett

skatte-ungefärbliskulleDetblir sammasökningen 10-20 procent.
ökadmedskattenivånbehållavaldeställetiSverigebortfall attom

resultat.hembränninghögfortsattförmodligenochgränshandel som
åtminstonemindre,gränshandelförriskenövriga ärFör varor

lättrelativtdet ärsällanköpsvaror attundantagsikt. ärkort Ett som
och frys.kylTV,hem,ochutomlandsköpa ttransportera ex

båtar.ochbilarUndantaget19
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längrePå sikt kan förvänta hårdaresig konkurrens, vilketman
skulle kunna leda till anpassningstrycket mervärdesskattenatt
ökar. Bedömningar gjorts Andersson 1992 och Finans-som av
departementet 1992 denär genomsnittliga svenskaatt momsnivån
inte kan överstiga 18-19 respektive 20 Dessa under-procent procent.
sökningar gjordes emellertid innan den svenska kronan deprecierades.
Gentemot har kronans värde därefter fallit medecun 20ca procent.Risken för kraftigt ökad gränshandel bör därför korten sikt vid
bibehållet kostnadsläge liten vid medlemskap i EU.vara ett

längrePå sikt kan dock den ökade konkurrensen och ökadenmedvetenhet prisskillnader leda till enhetligaom prisnivåer påmer
jämförbara Prisdifferenserna skulle därmed ökadivaror. utsträckning
bero skillnader Skattesatser.i

Sverige kan därför sikt, enligt Fölster/ Lindström bilagai
tvingas sänka med 3-4 procentenheter. Varjemomsen procentenhets
minskning mervärdesskatten innebär räknatav nettoeffektgrovt enför den konsoliderade offentliga sektorn med miljarder kronor.4ca
Enligt deras bedömningar skulle skattebortfallet bli minst 15
miljarder.

finnsDet dock många faktorer talar för dennasom att an-passning kan dröja, eller till och med utebli. skattebortfallEtt 15
miljarder skulle, enligt finansdepartementet, aktualiseras först lång
sikt. Anpassningen kommer i takt med kronan stiger i värde, ochatt
i takt med marknaderna integreras. På sikt kanatt Sverige förmod-
ligen inte avvika från skattenivåer.EU:s

ytterligareEn faktor denutöver kronan talarsvaga som mot attdet skulle bli några större anpassningskrav det ökade behovetär avvälfärdstjänster demografiska skäl, inom sjukvård ochav äldre-t ex
flerai EU-länder. Ett exempel härpåomsorg, Tysklandär somsannolikt kommer behöva öka sitt skatteintag föratt tillgodoseatt

framtida behov. Om Tyskland i sådant fall skulle välja höjaett att
momsnivån minskar trycket Sverige sänka sin momsnivå.att

dockDet mycket svårt vilkasäga anpassningskrav detatt somsvenska mervärdesskattesystemet i praktiken ställs inför. saknasDet
entydiga resultat hur avvikelserna kan detstora gällerom närvarakonsumtionsskatterna. flertalEtt amerikanska studier har gjorts somvisar konsumenterna känsliga förär skatteskillnader,att framför allt

städer ligger varandra harnära olikaom som omsättningsskatter. En
studie Walsh och 1988Jones visar sänkningav att omsätt-en av
ningsskatten med procentenhet1 upphov till handel kommu-igav
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längreEffektenprocent.medutmed 5,9 avtargränsen canerna
transportkostnadereftersomkommer,frånbort gränsen aman

skattesatshögabehålla sinkunnatDanmark hartillkommer. t ex
kraftigtnågothittills haskullför den noterat25 attutanprocent
Sverigelägegeografiska görSverigesgränshandeln. attiuppsving

sinaLuxemburgkravhar mer-att anpassainte t exsomsamma
kommerlångsamtapprecieraskronanGivetvärdesskatter. anpass-att

perioden.undergradvisskekunnamervärdesskattenningen attav
skattebort-förväntadeframtidadetdärförblirbedömningVår att

kronor.miljarder Hurmellan 0-15ligga någonstanskanfallet väntas
kronanstaktvilkeniberorkommeranpassningskravensnabbt
SverigeliggerEU-länderna närmasthuruvidaochökarvärde som

ökadedetförländer mötai sinamomsnivåernahöjaväljer attatt
välfärdstjänster.behovet av

anpassnings-informellaochformellaför deKostnader13.7Tabell
EU-medlemskapstatskassan ettpåverkarkraven avsom

beloppungefärligamiljarder kronor,

0,5anpassnings/rravformella
0,5reklamskanSlopad
40-205anpassnings/ravEkonomiska

grundbortfall%10-20vidTobaksbeskattningen
1,0-1,5privatimportökadav

konsumtionsökningvidAlkoholbeskanningen en
3,0-4,025mörkertal% och10-20

%;20genomsnitttill imervärdesskattenAnpassningav
0.045,0antalske överkommer ettanpassningen att

anpassningskrav,SverigesSumma
4,5-21,0ekonomiskaochformella

presentation1992 förLångtidsutredningentill en21992 bilagaAndersson20 Se
påverkas olikapå gränshandeln om-visar avstudier attamerikanskaflera somav

sättningsskatter.
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Skillnaden medlemskap,
EES-avtalet och utanför-alternativet

Gränskontroller

Vid EU-medlemskap gränskontrollernaett mellan Sverige ochtas EU
bort. kommerDe emellertid kvar tredje land. Detatt vara mot
innebär ändrade arbetsuppgifter för tullverket och del andraen
myndigheter. Vissa uppgifter försvinner. Andra tillkommer. detDå
gäller varukontrollen kan mycket räkna med ungefärman grovt att

fjärdedelar arbetsuppgifternatre motsvarande exporten/av impor--till eller via EU-länderna faller bort.ten Samtidigt ökar arbetsbe--
lastningen för gränskontroller tredje land, eftersom Sverigemot även
ska bevaka de andra EU-ländernas intressen. Totalt bör det docksett
uppstå nettobesparing ändrade förrutiner varukontrollen.en genom

detNär gäller personkontroller kommer det troligen inte kort
sikt innebära några besparingarstörre eftersom EU-länderna inte har
avvecklat personkontrollerna fullt Storbritannien har sinaut. t ex
personkontroller kvar. taktI med dessa kontroller avvecklasatt
kommer personkontrollen i mindre utsträckning fallaatt
tullverket.

Kraven kommer emellertid öka andra myndigheteratt när
gränskontrollerna bort, kustbevakningen ochtas polisen.t Detex
finns risk borttagandet gränskontrollerna lederen att till ökadav
brottslighet. brottDessa kommer behöva bekämpasatt sättannat

via gränskontrollerna,än förbättratvia internationellt samarbete.t ex
ökaFör det internationella samarbetet kanatt det bli nödvändigt att

bygga olika nätverk, vilket kommer kostsamt.upp Mångaatt vara
dessa åtgärder krävs emellertidav Sverige ansluter sig tilloavsett om

ellerEU inte. berorDet utvecklingen den internationellaav
brottsligheten.

På lite längre sikt bör det dock finnas möjligheter till besparingar
slopade gränskontroller beaktatgenom även denär kravman nya

uppkommer. Dessa besparingar skattas tillsom mellan och200 400
miljoner kronor.

21 Se UD/H 1993. De riktigt besparingarnastora finns göra i företagen.att



och budgetenStatskassan 377

Tillväxten

marknadenden inretilltillträdefårEES-avtalet SverigeGenom
tillväxt.ökadochinvesteringartill ökadeledavilket kommer att

ikonkurrensökadtillledakommermarknaden äveninreDen som
iekonomin. Dettatillväxt iskaparstrukturomvandlingviasin tur

skatteintäkterna.ökakommersin atttur
iökningarytterligaretillledaEU-medlemskap väntasEtt

därmedochinvesteringarkonkurrens,skärpttillväxten störregenom
skatteintäkter.ökande

statsskuldeneffekterRäntans

svenskatill dentilltroomvärldenstillledermedlemskapOm attett
Beräk-sänkas.kommasvenskadenkanökar, räntanekonomin att

och Finans-KonjunkturinstitutetRiksbanken,från IMF,ningar a
medsänkning 1tyder räntandepartementet procenten-att aven

två år.medökningtill BNP 0,5lederhet procentcaaven
påverkaskommakansektornsoffentligaDen att genomresurser

finansiering.statsskuldensförbetydelseharräntanatt
miljardertilldagi 000statsskulden uppgår 1svenskaDen ca

procentenhetsinhemsk valuta.miljarder i 1kronor, 700varav ca
för finansieringkostnadenminskasiktnågra årsskullelägre ränta

nuvarandedenräknatmiljarder år,medstatsskulden 5-10 perav
statsskulden.

denförEffekter13.4

sektornskattefinansierade

de övrigaiklartSverige änskattefinansierade sektorn i störreärDen
arbetande be-dentredjedelsysselsätterEU-länderna. Den aven

resursför-totalaEU.femtedel i Dessmedjämförtfolkningen, en
kommerTill detanspråk.iBNPbrukning trans-28 procenttar av

arbetslöshetsförsäkringsjukförsäkring,form pensioner,fereringar i av
EU-ländernaFörBNP.drygtmotsvarande 40 somprocent avetc

utredningen.6 tillBilaga22
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genomsnitt uppgår den offentliga sektorns konsumtion till bara drygt
hälften den svenska 16 BNP.av procent av-

detTrots skiljer sig inte konsumtionen välfärdstjänster nämn-av
i Sverige jämfört med EU-länderna.värt kvarvarande skillnadernaDe

håller dessutom jämnas Skillnaden ligger i Sverige iatt ut. att
mycket högre utsträckning andra länder offentligt finansierarän
dessa tjänster.

Följaktligen skatteinkomsterna högreär i Skattekvoten,Sverige.
dvs de totala skatterna och avgifterna andel BNP, 1992som av var

procent.51 Genomsnittet i EU den40 Genomprocent.var svaga
statsfinansiella situationen och den redan höga skattekvoten i Sverige

därför den skattefinansierade sektornsär möjligheter till ytterligare
resurstillskott begränsade.

Internationaliseringen begränsar manöverutrymmet. Ju större
rörlighet och lättare människor kan flytta arbetsinsatser,sina
varuinköp och investeringar, desto kringskuren blir möjlig-mer
heterna ha beskattning avviker från omvärlden. Samtidigtatt en som
ökar behoven välfärdstjänster demografiska skäl, inomav av t ex
sjukvården och äldreomsorgen. demografiskaDet trycket dockär
väsentligt högre de flestai andra västeuropeiska länder, vilket
minskar Sveriges skatteproblem deni utsträckning konkurrent-även
länderna ökar offentligtsina finansierade tjänster. Enligt Långtidsut-
redningen hamnar delvisSverige högt till följd skillnader iav
beräkningssätten mellan olika länder.

Långtgående aktiviteter för effektivisera sektorn och minskaatt
kostnaderna har vidtagits till följd det svenska budgetunder-storaav
skottet. Ytterligare åtgärder sannolikt oundvikliga.är Internationali-
seringen och integrationen med vilken formVästeuropa, den än tar,
kommer därför fortsättningeni påverka detäven svenska skatte-att

Underlaget för den skattefinansierade sektorn kommersystemet.
sannolikt minska. Vilka konsekvenser det får framför alltäratt en
inhemsk politisk fråga. Olika former integration dock olikaav ger
effekt och dess uppbörd, vad gäller de indirektasystemet a
skatterna.

23 Proposition 1992/93:150.
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capitabruttonationalproduktutgifter,Sociala13.8Tabell per
utgifternaoffentligadeoch strukturen

OffentligaOffentlig1991BNPSociala utgifter
capita, utgiftercapita, konsumtionperper

% BNP% BNP0ECO-IndexIndex EU- avav
"19921990genomsnittgenomsnitt

100100 --

50,814,398112Belgien
59,524,899128Danmark
52,018,0103126Frankrike
48,321,244Grekland
43,915,76557Irland
44,117,395100Italien

16,3120148Luxemburg -
54,714,893126Nederländerna
46,116,75234Portugal
45,115,272Spanien
49,719,98888Storbritannien
67,327, I.94757Sverige
45,115,272136Tyskland

49,416,487100EU-genomsnitt

prisnivån.Justerad för
" ränteutgifter.Räknat netto

1992.Källa: Eurostat,

statsbud-belastningarblygsammaganskainnebärEES-avtalet
dettaframgåttdäremotbetyderEU-medlemskapEtt avsomgeten.

inbetal-formipåfrestningförstatskassankapitel utsätts avenatt
antalÅ efter äntillväxthögrekansidanandraningar. ett meren

detta.kompenseraväl
införsektornoffentligadensåledesintegrationsform stårOavsett

omställningar.mycket stora
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Sammanfattning13.5

EES-avtalet

kommerSverige med EES-avtalet betalaI bidrag till EUatt ett
miljoner kronor800 belastar statskassan.ca som

EES-avtalet leda till ökad tillväxtI väntas ökad konkur-genom
Ökadoch ökade direktinvesteringar. tillväxt ökaderens ger

skatteintäkter.

Tabell 13.9 Resultaträkning för statskassan EU-medlemskapettav
miljarder kronor, ungefärliga belopp

Kostnader Intäkter

Sverigesbidrag 22,0 3,0
Det svenska bidraget 1995 givet att
Sverige får någoninte infasningsperlod 20,0
Biståndsverksamhet kan räknassom av i

den svenska biståndsbudgetenmot 1,0
Tullbidrag 0,7
Bidraget till EIB 1,0
Bidrag till EES-fonden upphör vidsom
medlemskap 0,3
Bidrag till EDF 1,0
Bidraget till EDFkan finansieras inom
den svenska biständsramen 1,0

Ãterñäde lI,5-3,0 2,0
Jordbruksstöd 5-9 mdkr, dock högst
2 mdkr besparingför staten 2,0
Additionalitetsprincipen 0,5-3
beräknad Sverige fâr regional-att ett
politiskt stöd 1-3 mdkr

Summa Sveriges bidrag återflödeoch 225-25 5,1
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EU-medlemskap

EU-med-betala vidbudgetbidrag Sverige måsteDet ettI
ochmed mellanstatskassanbelastalemskap beräknas 19 23

keventuellt kommakankronor.miljarder Sverige att en s
blirkostnadeninnebäravilket skulleinfasningsperiod, att

femperiod högst år.underlägre omen
Återflödet tilloch främstförstkommertill Sverige attI

beloppmindreEndaständamål.regionalajordbruket och ett
beräknastill del. Besparingenstatskassankommakan väntas

regionalpolitiskterhållakronor.miljardertill För2 attca
självSverigedock additionalitetsprincipenkräverstöd att

för statskassankostnadmed delbidrar Dennaresurser.en
miljarder kronor.beräknas bli 0,5-3

behöva slopamedlemskap kommer SverigeVid attI ett
statsfinansielltillupphovreklamskatten. Detta väntas enge

miljard kronor.kostnad 0,5
uppkommeranpassningskraven,ekonomiskaDeI genomsom

statsfinansiellinnebäragränshandel, beräknasökad en
miljarder kronor.kostnad 4-21om ca

minska-statskassangränskontroller någotBorttagandetI gerav
ochmellanskattats tillharoch 200 400de kostnader,

miljoner kronor.
hårdare och investeringarnabli väntasKonkurrensen väntasI

ökadleda tillbörEES-avtalet, vilketmedjämförelseöka i
dettasikt kanskatteintäkter.ökade Påochtillväxt t geo m

statskassan.nettoeffektpositiven
sänktatillledaEU-medlemskap kanbeslut räntor,EttI om

blirstatsskuldenräntebetalningarnavilket innebär att av
mycket dock svårtlägre. säga.Hur är att

konsekvensernasamhällsekonomiskaDe

debedömaemellertid bara del Sverige. FörStaten är att sam-en av
och intäkterkostnaderkonsekvensernahällsekonomiska statensav

fördelasintäkternaoch hurfinansieraskostnadernahurmåste man se
ekonomin.i
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Tabell 13.10 Kostnader för de formella och informella anpassnings-
kraven påverkar statskassan EU-medlemskapettsom av

formella anpassninys/rrav 0,5
Slopad reklamskatt 0,5

Ekonomis/raanpassnings/rrav 40-205
Tohaksbeskattningenvid 10-20 % bortfall
grund ökad privatimport l,0-l,5av
Alkoholbeskattningenvid konsumtionsökningen
ökning 10-20 % och mörkertal 25 3,0-4,0
Anpassning mervärdesskattentill i genomsnitt 20 %;av
anpassningensker över antal 0,0-15,0ett

Summa Sveriges anpassningskrav.
formella och ekonomiska 4,5-21,0

de statsfinansiellaOm kostnaderna finansieras skattehöj-genom
kommerningar den samhällsekonomiska kostnaden troligen bliatt

den statsfinansiella kostnaden.större mycketän dockHur större är
möjligtinte eftersom det beror Vilka skattersäga, höjs.att som

Skatter har eller mindre snedvridande effekter. Denmer sam-
hällsekonomiska kostnaden kan bli mellan till högregånger1,3 2 än
den statsfinansiella kostnaden finansieringen sker med skattehöj-om
ningar.

dock nödvändigtDet inte finansiera budgetbidragetär viaatt
skattehöjningar. kan också skeDet omfördelningar bud-igenom

exempelvisGenom bort eller sänka vissa subventionergeten. att ta
kan i samhället komma användas effektivare. fallsåIresurserna att
blir den samhällsekonomiska kostnaden lägre den statsfinansiellaän
kostnaden.

det återflödeAv Sverige vid EU-medlemskapväntassom ett
kommer endast mindre belopp statskassan till del. Merparten årett
öronmärkta för jordbrukssektorn och regionalpolitiska åtgärder. Det

säkertinte återflödet hamnar därär det skulle effektivastatt vara ur
samhällsekonomiskt perspektiv.ett
Utformningen den offentliga sektorns verksamheter, och derasav

finansiering, emellertid politiskär prioritering denytterst en som
svenska riksdagen och de svenska kommunerna den skatte-Hurgör.
finansierade sektorn ska liksom omfånget den, alltsåärut,se ettav
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internationella integrationenträffa.själv har DenVal Sverige att
därvidlagpåverkartillrelationen justroll. EUviktigspelar Menen

marginellt.högst

statsfinansiella effekterförfåmedlemskapetVad kanRuta 13.1 -

räkneexempelEtt
olika faktorer. Enmellansamspel mångastatskassanberorEffekterna för ett

intervallbudgetbidraget gårskattebortfallet ochtdel dessa att somangeexav
visserligenskatteintäkterna ärföljder förtillväxtenseffekter tmedan andra ex

dockkanräkneexempelFöljandestorlekenviktiga, svåra att av.angemen
aktuella.kan blistorleksordningaråskådliggöra de som

utveckling. Somtill investeringarnasendastkalkylen nedan vi ettI ser
kapitelpresenterade ibilagaiskattningarnaräkneexempel använder vi 7ossav

fram till 1998.tillväxtprognosfinansdepartementetsdem6 och applicerar
år.tillväxttaktschablonmässigtDärefter 2vi procent perantar en

då kunnaSverigeskullefemEfter årprisnivå.utgångspunkt års1992Vår är
viEES-alternativet. Omkronor högre imiljarder änha BNP 35ärsomen

intebedömningarfinns enligtdet våraskattetryck 50 procentettantar - detinnebärskattetrycketsänkaformella kravekonomiska ellernågra att -
tillväxtenmiljarder kronorstatskassanförstärkning 17 attgenomcaomaven

följd investeringarna.tillökat av
tillavgift Detbetala full EU.troligenSverigefem kommerEfter år att

miljarderberäknas tillkan dåbudgetbidraget 19förstatsfinansiella canettot
kronor.

innebäraräkneexempel,enligtmedlemskap, vårtskullehär långtSå attett
försumbart.vilket kankronor,miljarderförlorarstatskassan 2 ansesvara

ekonomiska anpassnings-deska läggasanpassningskravenformellaTill de
miljarderochmellantillberäkningar 21uppgår 4enligt vårakraven, som

eventuell anpassningfrånmiljarder härröruppemotkronor. Merparten 15 en
mervärdesskatten.av faktiskavilkaförhandomöjligt sägavilket framgårDet är, attovan,

slopandetochrörligheternafyradeanpassningskrav avmomsen som
innebära.kommergränskontrollerna att

värde,med kronanstaktianpassningskravet växerMen attantarom man
höjatryckharTysklandgrannländersamtidigt attettattnoterar sommen

skullräkneexempletskanske förkanskatteuttag,sitt anta momsan-enman
miljardertill deläggafemkronor år 5miljarderpassning 5-7 somattomom

alkoholskatter.tobak ochomedelbartföljer
påverkaranpassningskravekonomisktskulle innebära stats-Detta somett

ytterligare år Omkronor 2000.miljarderbortfallmedkassan 10-12 manett om
innebära minusdådettaskullefemstatskassan årtill i canettot omser

rationaliseringarskattehöjningar,täckas viaBeloppet måstemiljarder kronor.12
avgiftsfinansiering.och

ekonomiskadeihågkommaviktigtdet docksammanhangetI är attatt
ochtill hushållstatskassanfråntransfereringinnebäranpassningskraven en

möjlighetergodaganskaborde finnasdetsamtidigtinnebärföretag. Det attatt
skatter.vill höja någraSverige inteavgiftsfinansieringanvända sig omt avex
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Vi räkneexempletgör efter tio års medlemskap. Då vi BNP-nu om antar att
nivån miljarder högre iär 70 års priser1992 iEES-alternativet. Ocksåän detta
antagande kraftig förenkling.är Vi räknar då med tillväxteffekten tillen t attex
följd direktinvesteringarna bestående,och inte klingarär kapitelav 4av omtillväxten. Ådetta kanMot invändningar andra sidan beaktar vi här interesas.
de effekter tillväxten industriinvesteringar och höjd investeringskvotsom en
totalt kan föra med sig för ochBNP svensk ekonomi. statskassanFör kansett
detta vid oförändrat skattetryck betyda miljarder kronor35 extra som eninvesteringseffekt tillväxten. Vid denna tidpunkt kan det svenska budget-
bidraget ha ökat något, givet Kommissionens ambitioner byggaatt ut
strukturfondernad räknarVi bidraget blir miljarder kan22 Detatt netto.ca
också rimligt eventuella anpassningskrav har slagit iattvara anta att genom
fullt vid denna tidpunkt. Detta kan alltså från till miljarderut spänna 4 21
enligt bedömning.vår Effekten för statskassankan därmed totalt bli mellansett

och miljarder kronor26 i43 fastaårs priser1992 jämföra med de 35att
miljarder automatiskväntas BNP-effekt statskassansintäkter.som som en

ska dockMan komma ihåg samhällsekonomiskt leder investeringseffektenatt
till medlemskapet blir lönsamt långt tidigare.att

Denna hargenomgång bara exemplets värde. emellertidDen vid handenger
frågan statskassanoch samhällsekonomin inte kan reduceras till budget-att om

bidragets nominella belopp. Samspeletvid medlemskap komplextär änett mer
så, antagligen också positivt.men mer

Detta naturligtvis inte allsär något givet verkligheten,i vilketär visas destridersom avoch debatter föregårvarjebudgetförslagoch budgetbehandlinginom Gemenskapen.som
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vilkakapitelmed detta ochSyftet utrönanästa är att

politikenekonomiskahandlingsalternativ deninom som
tillberoende hur ställertill buds sig EU.står Sverige

minskariktasFokus variatio-ansträngningarna att
behand-kapiteloch arbetslöshet. dettainflation Iinerna

till det dag.relationernalas iEU utsom ser

Stabiliseringspolitikens14.1

förutsättningar

syftar tillStabiliseringspolitik kallas den politik utjämnaattsom
hållahuvuduppgifter:konjunktursvängningarna. har tvåDen att

schack arbetslöshetenochinflationen i nere.
vilken avvägningstabiliseringspolitisk berorVal strategiav

denvilka medeldessa båda mål ochstatsmakten mellangör anser
råder.förutsättningareffektivast under defungerar som

förfogande.tillPolitiken har viktiga Dettvå sittinstrument ena
växelkur-värdepenningpolitiken, påverkarär genompengarnassom

debeslutenfinanspolitiken, dvsandraoch Deträntan. är omsen
utgifterna.offentliga inkomsterna och

eller dämpa aktivite-användas för stimuleraBåda medlen kan att
undersöka hur derasdetta kapitel skaekonomin. vii Iten an-

förhållningssätt till ochpåverkas framtidavändning Sveriges EUav
marknaden.den inre
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Olika riktningar har frånutgått olika uppfattningar hur deom
ekonomin fungerar och chockertill desig mångatror att anpassar

och störningar den ständigt för.utsättssom
trodde ekonomerna det fannsLänge bytesrelation,att en en

trade-off, mellan låg inflation och låg arbetslöshet. Antingen
prioriterade hög sysselsättning då fick betalaspriset iman men-
form högre inflation. Eller föredrog politikerna stabilasåav en

krävde då, troddepriser. högre arbetslöshet.Det något Iman, en
praktiken betydde detta ofta växlade mellan åstramningatt motman
inflation i goda tider och arbetslöshetexpansion i dåliga tider.mot

lång sikt detPå existerar sådant stabiltinte något samband. Hög
arbetslöshet kan finnas sida vid sida med inflation.hög På vissamma
kan låg arbetslöshet förenas med inflationlåg

Insikten inflationen kan blii hur hög helst vidatt stort sett som
"naturligviss given nivå arbetslösheten och expansions-atten -

åtgärder arbetslösheten bara tillfälligt effekterpositiva harmot ger -
lett fram till ökad betoning prisstabilitet mål för denen som
ekonomiska politiken Underi 1980-talet de flestaEuropa. satte
europeiska kampen inflationen främst.regeringar mot

Under har dockår dessa förekomstenteoriersenare om av en
"naturlig arbetslöshetsnivå, till vilken ekonomin förr eller senare
återvänder, allvarligt Orsaken anti-inflationspolitikenärutmanats. att
följts hög och bestående arbetslöshet.av

Under lågkonjunkturerna 1970-talen och 1980-talen steg
arbetslösheten EU-länderna.i Därefter har den "fastnat" den
högre skullenivån. innebärai sin baraDet inte inflationentur att
kan lägga vilkensig nivå helst, givet arbets-viss nivåsom en
lösheten. skulle gälla arbetslösheten;Detsamma den "naturliga nivån
tycks öka arbetslösheten högvarit under period. Ekonomernaom en
har många detta fenomen: kvardröjande arbetslöshetanvänt namn

ellerpersistens" hysteresis. Detta berörde kapitelvi i- -

På1 kort sikt finns det trögheter och stelheter i ekonomin, i praktiken gör attsom
sådant utväxlingsförhållande.det finns Den ekonomiska politiken kan därmedett

ha visst manöverutrymme. Det tid innan löner och priser sigett tar t ex anpassar
till förutsättningar.nya
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Sverige14.1 Framtidsutsilrter i EU ochDiagram

InflationBNP-tillväxt 7N

Sverige-
O

-

O. 19951992 1993 19941991

Budgelunderskoll7
EU

a
Sverige

1991 19951992 1993 1994

1993194211111.propositionKälla: EG-kommissionenoch

septemberArbetslösheten lågi i LägstEU 1993 10,6 procent.
procentmed Enligtden Luxemburg, och högst Spanienii 21,4var

fort-arbetslöshetengenomsnittligakommer denKommissionen att
Anledningenunderochöka till i år 1995.11,311,2sätta procentatt

ekonominkrävsbedömning,det, enligt Kommissionensär attatt
skaarbetslöshetenförmed mellan och3 3,5växer attprocent

1996.3förrän undertillväxttakten inte nåminska. Den väntar man
sikteffekter korttilldärmed hänsynPolitiken måste attta

driver in-också lång sikt. Expansionverkningarkan uppsom
bryta.sedan svåraskapar inflationsförväntningarflationen är attsom

Åstramning Politikenarbetslöshethögreriskerar att permanenta en
ekonornierna intimthänsyn tilldessutom ärmåste attta numera

Eurostat.2 Källa:

1993.höstenKäI/a: Kommissionens ekonomiska prognos,
1993:16SOULindbeck-kommissionenföranlett4 Dessa iakttagelser har atta

lângtidsarbetslöshetenåtgärder vanligenskulle kunna leda tillför attsomvarna -
månader ökar.arbeteperiod eller tolvdefinierad över utansom en sex -
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sammanflätade med varandra. Företagen internationella och harär
verksamhet i många olika länder. Beslut i land får effekter förett
ekonomin i land. Beslut syftar till nå målvisstett annat attsom ett
kan också försvåras eller spel utrikeshandel ochsättas interna-ur av
tionell kapitalrörlighet. Stimulans köpkraft för skapa jobbattav nya
kan läcka landet form ökadi import eller högreviat utex ur av

dra växelkursen försämraochräntor konkurrenskraften. Ekono-upp
misk integration innebär därför vanligen handlingsfriheten deniatt
nationella stabiliseringspolitiken minskar.

svenska stabiliseringspolitikenDen

denSverige fullaI sysselsättningen länge det övergripande måletvar
för den ekonomiska politiken, både för penningpolitiken genom-
styrningen och finanspolitiken offentligaräntornaav genom- -
utgifter och skattepolitik.

Under 1980-talet pläderade ekonomermånga för normbaseraden
politik, där statsmakterna skulle de långsiktiga reglerna iange men

frånövrigt kortsiktigaavstå och försökingrepp finjustera ekono-att
kronanmin. knöts tillAtt under våren uttryck för1991 ettecun var

denna ambition. skulle därmedDet längreinte vältra överatt
problem andra länder med devalveringar. Prisstabilitetspoliti-nya
ken främst, likheti med den politik förs andrai mångasattes som
europeiska länder. Penningpolitikens huvuduppgift blev försvaraatt
den fasta växelkursen, behövdesså också till mycket höga räntor.om

Tanken Sverige hårdvalutapolitik skulle vinnaattvar genom en
trovärdighet låginflationsland, minska inflationsförväntningarnasom
och därigenom underlätta omställningen från hög- till låginflations-
ekonomi.

Växelkursen gick emellertid inte upprätthålla. släpptesKronanatt
från den november flyteroch sedan dess. Inflationen19 1992ecun
har visserligen fallit. arbetslösheten den högsta sedanMen är
depressionen 1930-talet.

Kunskapen sambanden mellan växelkurs och inflationräntor,om
dagi ganska begränsade. harSverige haftär inte rörlig växelkurs

sedan 1930-talet. förutsättningarnaDå dessutom helt andra.var
traditionellaDet låg efterfrågan börärreceptet mot att staten

stimulera ekonomin. dagens kris beror delvisMen hushåll ochatt
Ävenföretag betalar lån.sina efterfrågan detär ärav om svag,

försvårt stimulera den.staten att
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budgetenstatligadenbetalas ärtredje kronaNästan ursomvar
de årligaandelhögrealltbetyder sinilånad. Det avtur att en

statsskulden.betalaanvändas för räntormåsteinkomsterna att
vilketkronor,miljarder görtill 100uppgår närmareRäntorna nu

människorutgiftsposten. Omenskiltdentilldem största attser
de dessutomkommertillgångarlever sinaöver att spara merstaten

framtideniför pensionermisstänkerdeeftersom etcatt pengarna
hoppades uppnåstimulansräcka. Denkommerinte statensomatt

där-innebärfinansernaoffentligadeUnderskotten iutebli.dåkan
politikensekonomiskaför denbegränsningytterligaremed i sig en

handlingsutrymme.
konjunkturenberorbudgetunderskottetmycketHur somav
ekonomin harefter detkvarståkommermyckethuroch attattsom

starkhurberorbegränsas,arbetslöshetenutgifterna förochvänt,
kantillväxttaktlångsiktig väntavilkenblir ochåterhämtningen man

framöver.

i SverigeBudgetunderskottet14.2Diagram

procent

-10

12.

14. 1992199019881986198419821980

SCB.Källa:
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del budgetunderskottetDen strukturellt betingarär måsteav som
antingen med utgiftsnedskärningarmötas eller skattehöjningar.

dennaDet bakgrund:är mot

efter svenska förhållanden exceptionellt högI en
arbetslöshetsnivå,

underskott i finanser,ett stort statens
snabbt växande statsskuld,en

och starkt fluktuerande krona,en svag
fria kapitalflöden och

kraftigt internationaliserat näringsliv stabiliseringspo-ett som
litikens framtida möjligheter och begränsningar måste be-
dömas, alldeles oberoende vilka former integrationen medav
övriga sedanEuropa sig.tar

viktiga slutsatsenDen svensk ekonomisk politikär står införatt
svåra utmaningar relationerna till EU.oavsett

ska det följandeVi i studera hur villkoren för stabiliseringspoliti-
ken och då framför allt för möjligheterna bekämpa arbetslöshetatt-
och inflation kan påverkas svenskt EU-medlemskap. Tvåettav-
saker bör betonas det gäller och förutsättningarnanär EU för den
svenska stabiliseringspolitiken:

det förstaFör svensk ekonomi hög gradi delI in-äratt en av
ternationell ekonomi och beslutet medlemskapatt ettom
eller fasthållande vid EES-avtalet bara marginelli utsträckning
kommer påverka inrikespolitiska villkor. De störstaatt utma-
ningarna för Sverige ligger inte i EU-medlemskap, iett utan
uppgiften komma till med de problem och under-rättaatt
skott skapat alldeles hand, utanför EU.som egen

det andra dagensFör medlemmarnaEU självaI att av ses som
övergångsskede fördjupat samarbete.väg Denett mot

förändringen förstörsta i stabiliseringspolitikensEuropa del
gäller EU-ländernas planer bilda ekonomisk ochatt en

union, medmonetär EMU, centralbank,en gemensam
penningpolitik och valuta. Vad dennagemensam gemensam

kan tänkas innebära kommer behandla kapitel.i nästaatt
svenskt deltagandeEtt i valutaunionen förutsätter, enligt

nuvarande planer, Sverige avgörande kommersättatt ett
Åtill med budgetproblemen.rätta andra sidan råder idag

osäkerhet valutaunionen alls kommer till stånd, ochstor om
falli och med vilka deltagare.när den praktiskaFör
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villkoren idärförstabiliseringspolitikens utformning är
de relevanta.dagens EU mest

ochVäxelkursen14.2

politikenekonomiskaden

stabiliseringspoli-behandlasåledeskapitel ska videttaåterstodenI av
Sverigesutveckling. Hurstadium idagens EU:sutifråntiken

utvecklas hänger istabiliseringspolitikEU-ländernastillrelationer
kanländernapolitikekonomsikmed vilkengradhög samman

EU-ländernaväxelkurssysternoch vilketkomma överens somom
tillperioden fram EMU.underväljakommer ettatt

vilkendelsmöjligheter berorStabiliseringspolitikens typ av
förtroende investerare,vilketbedrivs, delsväxelkurspolitik som

för politiken.hushåll harochplacerare
be-utanför EUhandlingsfrihetenstabiliseringspolitiska ärDen

budgetenexpanderaförsökerhandgränsad. SverigeOm t exegen
förskatternasänkaellerutgifternaoffentligadeöka att-- förtroende,beroendesaker ske,olikakanekonominstimulera

valutaregim.konkurrenskraft och

utveck-ekonomiskadenhushållenvadviktigtDet ärI tror om
sikt.statsskuld, fastighetspriserlingen pensioner, etc --

deellerhållbarhet,politikensde litarinteOm anserom
förställetde iskulder, kommerförde har att sparastoraatt

konsumera.att
konsumtion,tilländå gårstimulansendelGivetI att en av

utländsktochinhemsktbåderiktasdenkommer motatt
konkurrenskraften ärochproducerade tjänster. Omvaror

importen."spillaefterfrågan överdelkandålig stor aven
mellan finans-styrkebalansenförändrarvalutaregimValetI av

utgifterförsökriksdagensochregeringenspolitik att genom
penningpolitik Riks-ochefterfråganskatteroch styra

penningmängd.ochbankens styrning räntorav

kortunderväxelkurs.fastrad haft Barahar under årSverige en
Woods-systemetsförekommit.växelkurserrörliga Brettontid har

släppte sinaländernainnebar1970-taletbörjansammanbrott i attav
länderdock länge innan Europasdröjde intevalutakurser. Det
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återigen sökte sig och kopplade valutor tillsina varandra.samman
Orsaken strävade efter stabilitet och säkerhet.störreattvar man en

inleddes det1979 EMS europeiska samarbetet. Detmonetära-
vilar fyra pelare, växelkursmekanismen ERM ärvarav en.

Från mitten 1980-talet samarbetet framgångsrikt. Mellanav var
och då valutastormarna1985 1992 del länder lämnatvang atten-

ERM-samarbetet förekom inte några växelkursjuste-störret ex-
realignments.ringar

harSverige politikernaI efter hålla någorlundasträvat fastaatt
växelkurser EU-Iänderna och handelspartnerstörregentemot som

Under 1980-talet skeddeUSA. detta olika former valuta-genom av
korgar. kopplades kronan till1991 ecun.

Vid med jäst växelkurs och inflationensätts räntanett system en
omvärlden. Finanspolitiken kan stark effekt. iMenav en om-

världens alltför kraftigögon budgetenexpansion eller utgifternaav
väcker inflationsförväntningar. Valutautflöden kan då sätta press
växelkursen. Utflödet måste med räntehöjning.mötas Vid fasten en
växelkurs bestäms därmed omvärlden, liksom inflationen.räntan av
Räntan kan bli omvärldens betygsägas landets förmåga att
bevara penningvärdet och hävda växelkurs.sin Penningpolitiken får

dettai alternativ huvuduppgift: försvara växelkursen. vissIatten
blirmening penningpolitiken blir vad denRäntan måste bli försvag.

försvara växelkursen och kan inte användas för stimuleraatt att
investeringar eller sysselsättning.

med rörligaI växel/eurser ökar penningpolitikens möj-ett system
ligheter. gengäld förlorarI finanspolitiken del effektivitet.sinen av

växelkursenOm rörlig kan Riksbankenär bestämma räntenivån
och penningmängden utifrån inhemska intressen. Rörlig växelkurs
innebär land kan hålla högre inflation omvärlden,änatt ett men

konkurrenskraften drabbas eftersom valutan får falla värde.iutan att
Rörlig växelkurs kan därför alternativet för land harettvara som

hög inflation och inte villigt desig uppoffringarär attsom ta som
Ävenkrävs för ned den länder med valutor ochatt stora stora

relativt liten utrikeshandel har ofta valt flytande kurs. Sådana länder
mindre känsliga för snabba kastär i växelkursen. Mindre, utrikes-

hadelsberoende länder i har däremotEuropa tenderat föredraatt
stabilitet knyta sig till varandra olikaigemensam attgenom typer av

valutasamarbeten.

5 Detta mångahar inte minst svårau-Iänder med inflationsproblem på.tagit fasta
De flesta dem har rörliga växelkurser.av
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hållarörlig kurs 0rd trycketFördelen med med andraär attatt
arbets-minskar. underlättainflationen kan insatserDet motnere

kort siktlöshet, åtminstone
medundan instabilitet och svängningarkommer inteMen man
Vidvalutaflödenaavreglerad ekonomirörlig valuta. I är stora.enen

erfarenhetutflöde faller kursen.växelkursen. Vidinflöde stiger Av
spekulativa.snabba ochde globala valutamarknadernavi ärattvet

avspegla för-kastkan kort siktKurserna tväragöra attutan
underliggande ekonomins styrka.denändringar i

det slutligenroll, betyderpenningpolitiken aktivFår atten mer
Riksbankenvaluta fårstyrka. Vid flytandefinanspolitiken förlorar i

försökkan neutraliseramycket starkare ställning. Den att expan-en
vill drivariksdagen expansivdera finanspolitik.via Om t en merex

underskott statsbudgeten,finanspolitik och därför iaccepterar ett
underskottfinansiera dettariksbanken väljer att genom upp-men

dämpas,delsoch högre kommer investeringarnalåning räntor, att
medför valutanstimuleras. stiger idels valutainflöde Det attett att

eller motverkas.effekten bromsasvärde, och den expansivaatt
växelkurserfasta tvingargäller alltsåSammanfattningsvis att

Rörlig växelkursinflationsbekämpning.politikerna prioriteraatt
starkare ställningRiksbankenställetlindrar detta krav i engermen

det valuta-vilja deltahar deklarerat isinSverige att gemensamma
därmedväxelkursregim fårEU-ländernas valsamarbetet i Europa. av

stabiliseringspolitik Sverigebetydelse för vilken typstor somaven
både kunnakan bedriva. medlem kommer i sinSverigeSom atttur

ställning till vilkenkunnapåverka valet och därefter självregim taav
etableradeEU-ländernaväxelkurspolitik ska föras i Sverige. Närsom

det1980-taletundersnävade växelkursmekanismenoch in var
bestämdeländerutanför. Andraflera länder länge valde ståattsom

tillåta variationerbredare band ochför tillhörasig ERM:s störreatt
förhållande till de andra valutorna.i

sådana samband.Pâ förmodligen ingahar diskuterat6 längre sikt finns som
blirkraftiga. Detinflationstakt ärofta variationerna iHögre inflation betyder att

svårare utveckla sig, vilketframtida priser kommerdärmed bedöma hur attatt
låg inflationstaktstabilinvesteringsviljan. En ochtill dämpakan bidra gynnaratt

sysselsättningen äventillväxt ochförmodligen investeringar ochdärmed om--
svårtsambandet kvantifiera.är att

också oberoende ställning riks-hurligger bakom debatten7 dettaDet är omsom
banken bör ha.
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EU-länderna och den14.3

ekonomiska politiken

Prisstabilitet har länge detvarit övergripande målet för den penning-
politik bedrivits Växelkursernai har fasta.Europa. varit Inomsom

har bandbredden +/-2,25ERM varit så Undersnäv procent.som
har detår lett fram till deflationistisk utveckling. berorDetsenare en

tyska Bundesbanks mycket starka ställning. längeSå EMS-a
och kraft medi band denERM europeiskasnävasystemet var var

penningpolitiken praktikeni inordnad D-markszon.i en
europeiska länderna pressadesDe föra finanspolitikatt stramen
kunnaför inflation och till tysk nivå. iRäntornaräntoratt ner
bestämdes den tyska fastställdesEuropa räntenivån, i sin turav som

tyska Bundesbank, hade prisstabiliteten Tysklandi mål.av som som
Under slutet 1980-talet fungerade samarbetet bra. olikaDeav

ländernas inflations- och närmade varandra.räntenivåer sig Margina-
lerna krympte. vilket framgår diagrammet nedan.av

Diagram 14.3 EMS lyckades. Inflationskonvergens 1980-taletunder

Tyskmnd................
proceni

Frankrike25 --------------..
Storbritannien
Sverige20 ;-

-5
1930 1982 19134 1986 1988 1990 1992

OECD.Källa:
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fartvalutaspekulationersamarbetet klarade deinteMen togsom
Maastricht-för-folkets folkomröstningenefter det danska nej i om

förtidtabellentolkade dettadraget Många1992. attsomsommaren
frånkunde längreskulle hålla. Placerarna utgåinteunionen inte att

landoch skulle fortsätta konvergera. Varje måsteinflation räntor att
till valutautflödenbedömas upphovmeriter. Det urgavegna

med inflationistiskt förflutet.länder ett
fasta knytningen tillAllt fler släppa denvalutor tvangs ecun.

växelkurssam-Under vidgades bandbredden inom ERM1993 -
innebärflesta valutor.arbetet till +/-15 för de Det attprocent-

växelkurser.flytandemedEU-länderna periodgår igenomnu en
växelkurssamarbetetvilket hålldel blir fråganSverigesFör rör

fördjupat samarbete.Maastricht-fördraget gradvisbyggersig. ett
sakbandbredden.skulle peka insnävning FörDet sammaen av

blevunder höstendet faktum flera de valutortalar 1993att av som
månader till inomrörliga, redan efter återvänt svängaattettmer par

bedömare dock valuta-gamladen bandbredden. Många attanser
övergångslösningar.aktörer har omöjliggjortmarknadens spekulativa

tillinbjuder baraFörsök fasta unionhålla kurserna monetärutanatt
attacker.nya

då bestämmerbanden och sigändå in SverigeOm snävas om-
fast mellanformellt blirför delta växelkurspolitikenochatt mer-

inflation ochEU-länderna, skärps trycket hållaSverige räntoratt
europeisk tysk nivå.

penningpolitiskadendagens emellertidsituationI är sam-
erfarenheter utbyts.ordningen Synpunkter och Meninom EU svag.

varandra såband vilket valutorna tillåtsdet varierainom ärmot
självständig penning-land praktiken kan drivabrett varje iatt en

brabeståTroligen kommer dennapolitik. situation ett tagatt
kunnaEU-medlem skullebetyderframöver. SverigeDet att som
stånd.tillförändring ska kommaeventuellpåverka hur och när en

vill knyta sigvälja hurockså möjlighethar SverigeDå näraatt man
till den regimen.nya

Treatythe1993 "Sense andCorseni och Roubini i8 Se Buiter,t nonsenseex
1993.Economic Policy, Aprilof Maastricht",
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finanspolitisk samordningMot en

Till skillnad från 1970-talets Wernerplan innehöll Maastricht-
fördraget kravinga samordning finanspolitiken. Finans-av
politiken land påverkar likväli möjligheterna villkorenoch iett ett

land.annat
växelkurs mellan EU-länderna skulle sidanFast krävaå ena en

politik penningpolitik begränsarstram attgenom en gemensam
möjligheterna för finanspolitiken. Samtidigt ökar andraå sidan
finanspolitikens effektivitet och genomslagskraft tack attvare
samordnade finanspolitiska kan EU-medlemskapsatsningar Ettgöras.
innebär därigenom möjligheter till finanspolitiska stimulanserstörre

Sverige utanför.stårän om
Effekterna för finanspolitiken kan beskrivas utifrån hur in-

tegrationen påverkar:

målen för finanspolitiken,I
restriktionerna för ekonomiskaden t sambandI attex som
högsta möjliga skatteuttag bästa skatteuttag,inte möjligaär
finanspolitikens instrument.I

Målen bestäms enskilt land, påverkas denvarje politikav men av
medlemsländerövriga bestämmer för lägga fast.sigEUzs attsom

Restri/etionema påverkas dels direkta krav harmoniseringav om
och förvissa miniminivåer mervärdesskatten, dels indirektat ex av
krav beror gränshandel kapitaloch människor och får delattsom

den fria rörligheten marknad.europeisk Till dessaöver storav en
restriktioner hör också konvergenskraven kapitel ochnästa
kriterierna för den offentliga sektorns skuldsättning.

statliga utgifter och skattesatser påverkas baraiInstrumenten - -
relativt begränsad utsträckning.

länge medlemsländerna deSå håller sig inom gränser som
bestämts för underskottens storlek, det till dem självaär attupp
nationell drivanivå sysselsättningspolitik, bestämma hursin egen

på Långtidsut-9 Uppdelningen i det följande bygger ännu opublicerad studie fören
redningen 1994 Vredin, A.av

10 För närmare redogörelse hur olika direkta och indirekta krav kan utformasen av
bilaga 6 till utredningen kapitel 13. Notera även anpassning intet samt attse ex

måste nivånödvändigtvis betyda anpassning till den har lägsta Skattesatser.som
såPersson och Tabellini 1992 har visat fallet.ingalunda behöver blit attex
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ochinkomsterdesshurskabudgetenoffentligaden samtvarastor
fördelas.skautgifter

försigbörjat intresseraalltmertid har inom EUPå mansenare
samordnaförsigbestämmerländernablikaneffekternavilka attom

härdet justbedömarefleraEnligt ärfinanspolitiska insatser.sina -
riktigtdefinanspolitikefterfrågestimulerandei somgemensamen -
arbets-europeiskaden högamåsteansträngningarna göras omstora

riktningendenbeslut näribemästras.kunnaska Ettlösheten togs
byggautsträckningökadförbestämde isigEU-länderna sammanatt

länderolikafrånFörsökinfrastruktur.ioch investeraregioner att
arbetslöshetenfinanspolitikexpansivhand driva motenegen
politik."driveromgivandelättmisslyckas stramstater enom

kommer BNP-septemberLink frånProjekt 1993Enligt FN:s
förårtill 1996EU-området stiga 2,9 atttillväxten inom procentatt

Samtidigt växertill årtillbaka 2002.falladärefter 2,2 procent
tillfrån 1993periodenhelaunder 12,8arbetslösheten procentsvagt

förtillordandra intemedräckerTillväxtenår att2001.13,4 procent
arbetslösheten.botrådaatt

minstligga 1,5-2tillväxtenbehöverKommissionenEnligt
halveraöka.ska Förarbetslösheten inteförår attattprocent per

ibehövatillväxtenskulletillframarbetslösheten 2000 vara
år.genomsnitt 3,5 procent per

idénföddes "Euro-decemberEdinburgh-mötet i 1992Vid ettom
infrastruktur-samordnadeochtillväxtinitiativ. Genompeiskt stora

Under vårenöka. 1993sysselsättningenskulleinvesteringar togs
finansierasskulle kunnainvesteringarsådanabeslut genomattom

fonder.olika
sigskulleunionentankarnaförstärktesjuni 1993I engageraatt

beslutaderådeteuropeiska toppmötetarbetslösheten. Detmot --
VitbokframskullehalvårsmötetillKommissionendå nästa ta enatt

diskuterades iochpresenteradessådanarbetslösheten. Enmot
december 1993.

1981.härpå Frankrikeexempel är1 Ett t1 ex
1993.EuropeinEmployment12
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Förslagen i Vitboken kan delas in kategorier:igrovt tre

Strukturella reformer och åtgärder ska öka flexibilitetensom
marknaderna.

Gemensamma insatser för öka efterfrågan, framför alltatt
räntesänkningar.genom

Okade insatser för aktiv arbetsmarknadspolitik ochen mer
arbetsmarknadsutbildning.

Toppmötet upphov till deklaration integav en gemensam men
till några egentliga resultat. Kommmissionens propåer att taom

lån och särskilda EG-obligationer "Eurobondsutupp ge som- -skulle bidra till finansieringen projekt föll emellertidav gemensamma
i praktiken igenom.

Potentialen för finanspolitiska, efterfrågestimulerande åtgärderatt
ska effekt dock betydande.är enskilt landEtt räknamåste med att

del de stimulanser den ekonomiska politiken lågkon-ien av som en
junktur tänkt kommerär spilla formi ökadöveratt attge av
import.

Även det nationell kannivå bli begränsade effekterom av en
finanspolitisk stimulans, kan det bliEU-nivå betydligt större
genomslag. Satsningar nivå effekt spriddastörre ängemensam ger
nationella åtgärder.

Generellt kan bestämmersäga Sverige försig föraattman om att
efterfrågestimulerandeexpansiv politik, blir effekten betydandeien

utsträckning beroende hur Europa i övrigt Om EU-av agerar.
länderna driver politik, blir följden förmodligen intestramen stort

ökande underskottän i svensk ekonomi.annan
EU-ländernaOm däremot bestämmer försig stimulera sinaatt

ekonomier ökade offentliga utgifter, skattesänkningar ellergenom -vilket troligare lägreär kommer detta tillräntor, delstor att- ge
positiva effekter för svensk ekonomi. ökar ocksåDet våra möjlig-
heter i föraSverige expansiv politik.att en mer

Vad det kan betyda arbetsmarknadens och sysselsättningens
område osäkert och föremålär för gissningar. Många ocksåtror att
finanspolitiken kommer samordnas länderna emellanatt som en
naturlig följd integrationen fördjupas.attav

Dagens läge det gällernär EU-länderna och finanspolitiken är
emellertid den eventuella samordningen helt beroende med-att är av
lemmarnas nationella beslut. Vidgningen bandbredden inom ERMav
innebär det inte heller finns något likartat penningpolitiskt tryckatt

medlemmarnas finanspolitik. denDetta situationär med storsom
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EU-med-inträde.svensktvidskulle gällasannolikhet även ett
förhindernågotsynvinkel inte utgöradennaskullelemskapet ur

handlingslinje.finanspolitiskva.lSveriges av
uttryck denitillkommitharsträvandendekanDäremot som

ökar,förståelsenochmöjligheterinnebära öppnas,vitbokenk atts
arbetslösheten.samordnade satsningarför mot

svenskförKonsekvenser14.4

politikekonomisk

finanspolitikenförKonsekvenser

balansgångblirårendeunderStabiliseringspolitiken närmaste en
mellan att:

långtidsarbetslöshetenhållaI nere,
schack,inflationsimpulser iI

kontroll.understatsskuldenI

penningpoliti/een.förhuvudansvaretriksbankenharSverigeI
därmedjanuariSedanmål. 1993överordnatPrisstabilitet enär menas

uppnåsmål skaprocentenhet. Detta+/-1inflationstakt 2 procent
anpassningsperiod.tvåårigefter en

finanspolitiken:dagibegränsarstatsskulden SverigeiDen stora
ochönskemålandraBetalningarna trängerhandlingsutrymme. ut

denredan störstastatsskulden utgörresursanspråk. Räntorna
blirSverigegällerbudgeten. Detienskilda ovavsett omposten

eller inte.medlem i EU
finans-förbelastningmedförakommerMedlemsavgiften att en

skattehöjningarmedantingenfinansierasskadeneftersompolitiken,
dröjer innanminskas. Detutgifteroffentligaandraeller attgenom

slår igenom.tillväxteffekterna
stabiliseringspolitikenförförutsättningarnapåverkasövrigt avI

Beslutförverkligas.rörligheternafyradeutsträckningvilken omi
fattasfortsättningenikanska ävenskatterhögahur ut,tassom

Sverigeslutsatsendrasutredningentillbilaganationell nivå. I 6 att
omfattningvilkendärmedochskattetryck,vilketväljakansjälvt

vill ha.landetsektorn,offentligaskattefinansieradeden
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Integrationen kan däremot påverka skattebasens utformning, dvs
vilka skatter Tidigare, tämligen långtgående försöktas ut. tillsom
harmonisering skattesatser mellan medlemsländerna har visserligenav
avbrutits. kapitaletsMen och i viss mån arbetskraftens ökade- -rörlighet innebär möjligheterna för svenska skattesatseratt avvikaatt
har minskat detta belystes kapiteli 13.

Integrationen kan alltså medföra vissa bekymmer det gällernär
utformningen skattesystemet och rörliga produktions-av mer-faktorerna blir. Men samtidigt kan förverkligandet de fyraav
rörligheterna också innebära vinster för stabiliseringspoliti-stora
ken. perioderI med överhettningstendenser ekonomini kan fri
rörlighet för arbetskraften i fallvissa underlätta möjligheter hållaatt
låg inflation och låg arbetslöshet.

Under och fylldes1969 vakanserna1970 svensk arbetsmarknad
med kraftig nordisk arbetskraftsinvandring, då finländareen 40 000

år kom till Sverige. Under 1980-talets högkonjunkturper ledde
däremot det antalet vakanser i stället till kraftig löneglidningstora en
och stegrad inflation.

Lundborg drar slutsatsen den lättrörliga arbetskraften underatt
den tidigare perioden dämpade inflationen. Bristen arbetskraft
under 1980-talet bidrog till överhettning och inflation.

Slutsatsen riskerna förär överhettning och åtföljande kost-att
nadskriser kommandei högkonjunkturer kan minska den inreom
marknaden leder till rörligheten verkligen ökar för arbetskraften.att

Sverige har enligt flera bedömare under de åren väljanärmaste att
mellan två alternativ vad gäller växelkursen. Antingen fast växel-en
kurs då formi deltagande i valutaunion ellermen ettav- en en-helt rörlig växelkurs. Några andra alternativ skulle, enligt dessa
bedömare, inte långsiktigt hållbara.vara

Erfarenheterna turbulensen valutamarknaden under höstenav
talar för1992 alternativet med halvfasta inteatt ärarrangemang

stabila. Såväl realekonomiska fakta formella bindningar inomsom ett

13 Se bilaga Långtidsutredningen4 till 1990, "Konsekvenser fri arbetskrafts-avrörlighet mellan Sverige och EG" Per Lundborg.av
14 Argumentet har dock mött invändningar Vredin 1993, inte villa av somutesluta möjligheten hälla fastatt svensk växelkurs även ien situation utanförenvalutaunion. Förutsättningenen är dock Sverige fåratt ett arrangemang sombetyder ömsesidiga förpliktelser hälla valutakursernaatt stabila. Givet tvåattländer bestämmer sig för fixera valutakursernaatt varandra,gentemot och givet

de har fullatt kontroll över den sedelutgivningen, då kan deegna själva genomdra elleratt överskottslikviditetut bestämmage påvärdet valutan.
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förut-otillräckligavalutasamarbete har sigvisatinternationellt vara
växelkurs.fastförtrovärdighetskapa fullförsättningar enatt

halvfastaelleranknytningensidigförsök tillDe somarrangemang
alternativnågotknappastmed,arbetatharperiodvis utgörSverige

valutamarknaderna ärberorde åren. Detunder närmaste att
obalanser.påtagligameddrasekonomioch Sverigesinstabila att

litet,fördet svårtkapitalströmmarna är ettDessutom är attstora
växelkursensvalutavärdet sin närsjälv bestämmalandöppet att

längetrovärdighet. Såpolitikensdenfasthet bara garanteras egnaav
Öster-ochSchweizväl.kan det fungera Japan,godtrovärdigheten är

dockblireroderastrovärdighetenför detta.bevisrike Närär upp-
tydligt visar.exempletsvenskadetomöjlig, vilketgiften närmast
spjärnnivåmarknadendå barakurs" emot.Fast att taenger

knappastlärkapitalflödenaoch kontrollValutarestriktioner över
sker internthandelnbetydande delåterinföras.kunna En numeraav

kapitalutflödenbetydaskulleValutakontroller i Sverigeföretagen.i
andra länder.filialer iellerdotterbolagredovisades ioch vinsteratt

dessutomomöjliggörkapitalrörlighet förfrikravEES-avtalets
Valutarestriktioner.

detvilarbaraväxelkursfastSlutsatsen är egnaatt somen
dyr.oerhörtblikantrovärdighetlandets

minskar denMed dendå alternativet.blirväxelkursrörligEn
lägreviamöjligheternaökareffektiviteten,finanspolitiska attmen

växelkursrörligmedVådanekonomin.stimuleraräntor ent ex
medinflation,högreförriskenliggaenligt idockbedöms enovan

följa.kandåoch tillväxtnackdelar för investeringarde som

Slutsatser14.5

valuta-europeiskadetförändringarna ikonstaterarUtredningen att
EU-regisamordningen ipenningpolitiskadeninnebärsamarbetet att

område harfinanspolitikensganska Påvidarefall tillsvarjei är svag.
synpunkter. Denocherfarenheterutbytetillsigden begränsat ett av
samordning.ökad Ettförvuxitansträngningarnatiden har ensenaste

decemberfrånvitboken 1993.därpåexempel är
medlemssta-beroendesamordningeventuellfallenbådaI är aven

dockdenstånd kantillkommerdenbeslut.nationella Om geternas
krisen.hävapolitik församordnadvideffekter,positiva attt enex
Sverigeförändras innanantagligen intekommersituationDenna att
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eventuellt blivit medlem. innebärDet kan deltaSverige beslutiatt
förändringar, och bestämma huräven själv vill ställa sig tillom man

dessa.
viktigasteDe restriktionerna och utmaningarna svenska ochär -

hänger med underskott och obalanser i Sverige. Ett EU-samman
medlemskap betyder inte mycket indirekt via deänannat
ekonomiska effekter och den ökade tillväxt följer de olikasom
alternativen.

Sverige väljerOm valutapolitik med rörliga växelkurser bliren
det förmodligen inte skillnad jämfört med dag föri stabilise-stor
ringspolitiken med medlemskap i EU.ett

har fastaSverigeOm växelkurser it valutasamarbete i EMSettex
ställs högreregi krav finanspolitisk disciplin och lönebild-

finnsningen. detDå emellertid också vissa möjligheter till gemen-
finanspolitiska insatser, vilket kan församma utrymmege en mer

effektiv expansion den sker samordnat.om-
har diskuteratOvan hur det i ochSverige EU-ländernautser

dag.i Men EU medlemsstaternaär Om åren process. ettom par
försöker vidare valutaunion enligt planerna inytt mot en

Maastricht-fördraget, eller längs någon ändras förut-väg,annan
sättningarna för stabiliseringspolitiken.även ska diskuteraDetta
i kapitel.nästa



403

Valutaunionen15

ocheffekterEMUvilkabelysakapitletmedSyftet är att
förkanfå Sverige.valutaunion Europaibildandet enav
formulera-planerdeutgångspunkt zAnalysen sin somtar

blirdeltaSkulle SverigeiMaastricbt-fördraget 1991.des
och kronanspenningøolitiken somgemmsam,

valuta. isjälvständig

ValutaEn15.1 gemensam

väcktesTankenintevaluta i Europa ärFrågan ny.gemensamenom
frånRomfördraget 1957 sägsI1940-talet Keynes. attav Ma

Maastricht-intresse.växelkursermedlemsländernas är gemensamtav
tanke.gammalsåledesåterupplivadefördraget en

medsambandidiskussiontillvalutaunionenSenast varuppevar
penningpolitikenbådeskulledenEnligtWernerplanenk 1970.den s

skulleValutaunionensamordnas i EG.finanspolitikenoch vara
föregenomförd 1979.

europeiskadetkornstället EMSdåblev intet.IplanernadeAv -
fördjupatviktigtbli1979 motstegmonetära ettattsystemet - medskapasskullevalutasamarbetet i EMSsamarbete. Genom zonen

hurkapitlet såg viförradetinflationoch låg Iväxelkurserstabila

centralbankernasamarbetenågon EG-institution ettEMS inte utanutgörFormellt1
emellan.
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detta under de första tio åren framgångsrikt, hur det undervar men
1992-1993 för påfrestningar.utsattes stora

Delors-rapporten blev startsignal för1989 försökett nytt att
skapa ekonomisk och union imonetär Europa.en Genom EMU
skulle samarbetet de chocker och störningar ekonomiernamot som
drabbas fördjupas och kostnaderna för deltagarländerna sjunkaav
Flera deltagarländer såg också möjlighet inflytande överen att
penningpolitiken. Med fastaERM:s växelkurser hade den praktikeni
blivit tysk angelägenhet, småningom korn underordnasen som att
återföreningens politiska behov.

En union kan betydamonetär två saker. Dels elleratt ett ettpar
antal länder oåterkalleligt låser sina växelkurser varandra.gentemot
Dels de bestämmer försig använda sigatt valuta.att av en gemensam

Maastricht-fördraget syftar till den formen, medsenare en gemen-
valuta. Därmed försvinner transaktionskostnader heltsam och hållet,

liksom spekulationsmöjligheterna mellan de ingående ländernas
valutor.

decemberI 1991 medlemsländernas regeringscheferantog
Maastricht-fördraget europeisk union.om en

skaEMU enligt planerna förverkligas i tre steg.
förstaDen fasen inleddes Valutakontroller1990. slopades mellan

länderna. Kapitalrörelser släpptes fria. två följdeFas vid årsskiftetnu
1993/94 då detEMI, europeiska institutet,monetära upprättades i
Frankfurt. EMI embryot tillär den blivande europeiska central-
banken, ECB. ledsEMI medlemsländernas centralbankschefer. Deav
ska inför fas utarbeta plan för hur valutaunionentre praktiskt skaen
kunna förverkligas.

Under det tänkt1996 är första gången ska vilkaatt prövaman
länder uppfyller inträdeskraven och bedömninggörasom vilkaen av
länder ska ha kvalificerat försig deltagandesom anses ett ruta
15.1 kvalificeradOm majoritet EU-länderna minsten av attanser
hälften dem har fyllt de villkor krävs för deltaav isom att
valutaunionen, i fall ska dessa länders valutor oåterkalleligt låsas

varandra. datumEtt för den valutanmot ska däreftergemensamma
bestämmas.

datumOm för den tredje fasen inte har etableratsännu sluteti
gäller den1997, januari för1 de länder1999 då bedömsav hasom

uppfyllt villkoren. Listan de deltagarländeröver har kvalificeratsom
sig till valutaunionen ska fastställas den juli1 1998.senast

2 Källa: Ecu-rapporten.
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15.1Ruta
Konvergenskriterierna

oåterkalleligtochcentralbankmedfasen i EMU,tredjedenInför gemensam
konvergensvill-ekonomiskakuppfylla vissaländernaväxelkurser, måstefasta s

109j. Därartikel sägsMaastricht-fördragets attbeskrivna ifinnskor. De
avseendemedkonvergensvaraktiggradhögvisaskaländerna aven offentligaDelångfristigade räntorna.ochväxelkursrörelsernainflationen,

stabila.därtillskafinanserna vara fördraget. Därsjälvatillprotokollbeskrivs ikravdessaInnebörden ettav
sägsatt:

valuta-vill iingålanddetförinflationstaktengenomsnittliga somDenI Madonöverstigitfår haprocentenhetermed 1,5inte änunionen mer haskainflation. Dettahaft lägstharländerde högstitakten somtre
under två år.gällt

med 2inte änhellerfårnominella pro-långsiktiga räntan merDenI harländerhögstdeiden långa räntanöverstigitha tre somcentenheter
inflationstakt.haft lägst

fluktua-vanligaEMSlegat inomhaskavalutalandetsförVäxelkursenI underspänningarallvarligareför någraha varitdansband utsattattutan
år.minst två

budget-samladedetunderskottsektornsoffentligakonsolideradeDenI
BNP.högstfår 3underskottet utgöra procent av

högstbruttoskuld får utgörasektornsoffentligakonsolideradeDenI
BNP.60 procent av

delsinriktatKritiken haromdebatterade. attmycketblivitharKraven
tidsperioddenunderkravenuppfyllalyckasallslandnågottveksamtdet är om fyllskravenönskvärtbehöverhellerdet inte attdelsdiskuteras, varaattsom åtstramningochkonjunkturcyklertillhänsyn attintekriteriernaeftersom tar oomkull-fulltemellertid intelågkonjunkturen. Kraven ärförvärrakan

verka.kanderunkeliga som

ochpunkttillkravenuppfyllasjälvaEU-ländertycksförstadetFörI
utveckling.vidpricka gynnsamenens riktning.isig rättländer rörförmöjligheterfinnsandradet somFörI ellertillfälligtendastdettillåtas är omkanunderskottStörre t omex blideltagandetdärförkommerpraktiken attbetydligt. Iminskatdet

förhandlingar.föremål för
förbehållit sigNederländernaochTysklandbådehartredjedetFörI avvisarespektivegodkännaparlamentrespektive omför sina atträtten

beslutdessatolka ärskahurRiktigtkraven.uppfylltharländerna man
särbestämmelserskaffat sigharformelltländerendaoklart. Dedock som

Storbritannien.ochDanmarkvalutaunionen ärfrågai om
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förstaDen tidens entusiasm haröver EMU efter kriserna
finans- och valutamarknaderna utbredd skepsis. Detersatts av en
framstår i dag mindre troligt valutaunion bildas föresom att en
sekelskiftet.

vissI mening skakades planerna redan i samband med den
valutaoro drog över Europa efter danskarnas tillnejsom Maastricht-
fördraget Under hösten1992. devalverades flera valutor. Några
lämnade också samarbetet inom denERM europeiska växelkurs--mekanismen helt och hållet. I augusti 1993 medlemsländer-tvangs-

vidga det band mellan vilket valutorna tilläts fluktuerana kring ecunfrån +/-2,25 till +/-15 praktikenIprocent börjadeprocent.
valutorna därmed efter fem och halvt års stabilitet flyta.ett att

Medlemsländerna har dock ratificerat Maastricht-avtalet Am-
bitionerna valuta lever därmed kvar.om Samtidigten hargemensam
enskilda länder gjort vissa förbehåll.

Storbritannien har i särskilt protokoll bibehållit tillett rätten ett
nationellt parlamentsbeslut tidpunkten för brittiskt inträde iom ett
valutaunionen. Danmark har fått rätt stå utanföratt permanent
åtagandet delta i EMU:s slutfas.att

NederländernaI och Tyskland har parlamenten förbehållit sig
rätten konvergenskriteriernaavgöra föratt de länder skaom som
ingå i valutaunionen kan uppfyllda. Det gäller emellertid endastanses
den interna nationella behandlingen EMU. Både Nederländernaav
och Tyskland har dock ratificerat avtalen reservation. Därmedutan

de formellt bundnaär följa reglerna EMUJatt om

ochFör Valutaemot en gemensam

Varför dröjer då ambitionerna valuta kvarom en gemensam
viktigasteDe effektivitetenär skulle öka ochargumenten unionenatt

fördjupas med valuta. Många bedömare ocksåen gemensam menar
marknad kräveratt valuta.en gemensam en gemensam

3 Den medlemmen,tyngsta Tyskland, har dock utslag i sin författningsdomstolett
innebär Tysklandsom att visserligen gåkan med i valutaunion, förbunds-en mendagen måste beslutta ett när D-marken ska avskaffas.

4 Riksbanksutredningen SOU 1993:20.
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Blandfenomen.olikafastaskeptikerochFörespråkare tar
brukarvaluta nämnas:medfördelarna gemensamen

förKostnadernaförsvinner. attTransaktionskostnadernaI
valuta-sigförsäkraförkostnaderliksom motvalutaväxla att

ecu-rapporten5,kdenEnligtelimineras. somförändringar s
medfördelarochvinster gemensamigenomsökte en

transaktionskost-ibesparingarnaskullevaluta,europeisk
år. Detvarjemiljarder mot-blikunna 15naderna över ecu

skiljerBesparingarnasamlade BNP.den0,4 procent avsvarar småförblivinsternaland.till Störst väntaslandfrånsig
sträckt sigskattningarnaharhandel. Därmedländer stor

anslut-iförhoppningBNP. Enhel procent avuppemot en kanvärldsvalutabliskadettatill somning är enatt ecun
sidanvidbetalningsmedelinternationellt avanvändas som

japanskaochdollarnamerikanska yenen.
relationerväxelkursrisken islipperoch investerareFöretagI

Benägenhetenvalutaunionen. attiingårländermed de som
tillväxten. Dettaochhandelnliksomöka,investera väntas

blir.fall Juivalutaunionenomfattandehurberoväntas
investeringsområde.desto intressantareEMU, somstörre

volatila".rörliga,mycketsighar visatValutamarknaderna
fasthafthardelen Europa etttidden störreUnder avsom

ochdollarnharoch ERMi EMS yenenväxelkurssystem t ex
EMS-valutorna,andradeochD-markenrörligavarit mot

ändrades istyrkaunderliggandeekonomiernasattutan
mycketvarittidvisharVariationernamotsvarande mån.

värdetfördubbladesochMellan 19851980 gott somstora.
någonmarkentyskaden attdollarn utangentemot

TysklandsrespektiveUSA:sförändringfundamental av
tillsignalerfelsvängningarSådanahade skett.styrka geanses

olikamellankasttillupphovet tväraochekonomierna vara
konkurrenskraft.sektorers

"halv-hållagårdet intevisarfrån att1992Erfarenheterna attI
därmedblirvalutauniontillAlternativetvalutor.fasta en

bedömare ärmångaenligtvilketväxelkurser, enflytandehelt
lösningsämre

44.EconomyEuropeanMoney, nrOneMarketOne1990,EG-kommissionen5 -
Sebland ekonomerna.meningnågon enhetligingalundaråder dockdetdettaOm6

14.kapitelidiskussionen
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denOm inre marknadenI ska förverkligas fullt kapitelut
5 krävs det valutorna bliratt I värld medgemensamma. en

rörliga växelkurser, där valutornagott ändrarsom sig
dagsbasis och kan med helasvänga 15 eller ned,procent upp
kan det bli svårt bygga marknad.att Olikaen gemensam
valutor fungerar filter, det lättare förgör företagettsom som

fortsätta differentiera marknader.att Prisjämförelser försvåras.
Den marknadens vinster skulle därmedgemensamma inte
tillvaratas fullt ut.

politiskaDe kravenI protektionism skulle kunna öka omländerna kan använda växelkursen för devalvera sigatt ur
strukturomvandlingsproblem.
Den valutanI skärper kravet statsmakternagemensamma att
föra ekonomisk politik förenlig medär omvärldensen som
inflationstakt, eftersom växelkursen bortfaller instru-som
ment.

valutaunionI ökarI framför allt de mindre medlemsstater-en
inflytande denöver europeiska penningpolitiken,nas i

synnerhet jämfört med med fasta växelkurserett system
mellan åtskilda valutor.

Kritikerna pekar i sin tveksamheter i ochtur resonemang
beräkningar:

TransaktionskostnadernaI har förmodligen överskattats.grovt
växlingsavgifterDe företag och investerare får betalasom

ligger betydligt under de avgifter den ambulerandesom
turisten på växlingskontoren.7möter
Argumentet kostnadernaI för självständig växelkursriskom en
bygger missuppfattning hur ekonomin fungerar.en Påom
lång sikt existerar inte någon växelkursrisk, hävdar kritiker-

kortPå sikt kan växelkursrisken för ringana. penningen
försäkras bort.
Även Europas valutorI förenas i detom ären gemensam ecu,
inte självklart totala växelkurssvängningarna därigenomatt
minskar. Den valutan kan i singemensamma svängatur
mycket kraftigt övriga valutor och dollarn.mot som yenen

7 Wihlborg 1993 gör bedömningen transaktionsvinsternaatt av en gemensamvaluta begränsar sig till 0,1 BNP.ca procent av
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valutaområdenoptimala 15.2Enligt teorierna rutaI seom -
ellerlättrörligaoch priserlönerdet ärkrävs antingen att- ellerstörningförflyttabereddamänniskor är att enatt enatt

och be-villkorinnebäraskachock sämreinte permanent
mellanSkillnaderna Europaarbetslöshet region.stående i en

därvidlagjämförelseanvändsofta äroch USA somsom --
flyttarinombefolkningen EUtydliga. Bara 0,1 procent av

mellan iregionerOcksåmedlemsland.tillårvarje ett annat
dettalåg: Urrörlighetenland 0,2och är procent.ett samma

valutaområde.optimaltnågotskulle inteperspektiv EU vara
valutaerfarenhetsentidasåvälsaknarEuropa gemensamI av

utjärnningsmekanismerfinanspolitiskaövergripandedesom
den.vidmakthålla USAför Ikan krävas motsvararattsom

landets EUInomBNP.budgetenfederaladen 12 procent av
tiondel såbarabudgetenden engemensammamotsvarar

medfallerdelstat 1ireala inkomsternademycket. Om en
ochmedsjunkaskatterna 30kommerdollar, trans-centatt

studieamerikanskenligtmedökafereringarna 10 cent enatt
"stabilisatorer".finanspolitiskasådanasaknar1989.8från EU

granskningsärskildgenomförahar låtitUtredningen av enen
bilaga DeniResultaten 4.effekter.valutaunionseventuell presenteras

förmikroekonomiskadetill fleraskeptisk argumenten enär av
union.

ochteoretiskabasisdärifrågasätter1993Wihlborg av
sådantnågotdet existerarpåståendenstarktstudierempiriska attom
dennaspeglarWihlborgEnligtväxelkursrisk.självständigsom en

riskmakroekonomiskaövergripandedendelbara"risk somaven
bort.försäkraoch inte gårinför,ställsalla investerare attsom

finnasskulledetdärtill visatharstudier ävenTidigare enatt om
harden någonupptäckadet svårtväxelkursrisk,självständig är attatt

handelninverkan

Harvard-ekonomenamerikanskeden1992. Se ävenSachsSaIa-i-Martin och8
19-22.199213 junidenEconomisttidskriftenartikel i sFeldsteinsMartin

där191992,juniEconomist 13Theartikel iFeldsteins sMartinSe även9
nackdeiar.ochEMU:s för-behandlarhan
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Kommissionen har försökt samla möjliga vinster och effekter i
tabell.en

Tabell 15.1 Källor till ekonomiska vinster och kostnader
i europeisk monetär unionen

Effektivitet oon tillväxt /mi/rro/
Växelkursstabilitet och osäkerhet + +
Transaktionskostnader + +
Bidrag till ekonomisk union +
Dynamiskaeffekter + +
Prisstab/iitet /ma/rrø/
Prisdisciplin + +
Institutioner lämpadeför stabil penningpolitik + +
Kostnader dämpa inflationatt -
Offentliga finanser mikro och makro
Autonomi, disciplin, koordinering -
Lägre räntekostnader + +
Effektivet +
Anpassning Växelknrsfärándringar/malrro/utan
Förlust växelkurs instrumentav som - -
Anpassning reala Iönenivân -l+av
Mindre landspecifikastörningar + +
Avsaknad externbalans begränsningför poliktikenav som + +
Det internationella systemet
Ecu internationell valutasom en + +
Förbättrad internationell koordinering + +

Vinst Större vinst+ ++ -
Kostnad Större kostnad- --

Anm.: Tabellens noteringar visar effekterna valutaunion jämfört med det tidigareav en
europeiska samarbetet,därmonetära växelkursernasförändringarbegränsades 2,25till +I-

Sedan tillåtsaugusti 1993 växelkursernai EMSprocent. +I- 15svänga procent.
Källa: EG-kommissionen1990. Hämtad bilaga 4 till utredningen.ur
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hurfaktorerfundamentalarisk berorMakroekonomisk som
tillväxt-skillnaderoch ibeslutpolitiskautvecklar sig,ekonomin

förändringar ispeglakommer svängningarnasiktlångtakter. På att
kan dåVäxelkursenrisken.makroekonomiska sägassamladeden vara

helst.fallvilket Omuppstår iför de spänningarventil somsomen
uttryck.andrarisken sigfast kommerheltväxelkursen att tavore

åtgärder,ekonomisk-politiskaandraframdå tvingakommerDen att
eftersträvar.förespråkarevalutaunionensvad delvilket justär aven

kunnaväxelkursenivisserligen svängningarnaskullesiktkortPå
ställsoch investerareföretagareriskden totalaökatillbidra att som

riskdennaförsäkra sigdeteftersom gårinför. Men mot genomatt
kostnad,litentill relativtterminsmarknaden ärkdenhandlaatt s

avseendedettavaluta ibilagaenligtvinsterna, gemensamav en
existera någonalltså inteskulle detsiktlångförsumbar. Påtämligen

växelkursrisk.självständig
vad företagenbaradock intesammanhangetviktig fråga i ärEn

Även enligtväxelkursriskfaktiskthur deborde göra, omutan agerar.
kan företagenproblem,någotekonomisk teori inte störreutgör

det.denhandla voresom om
utlandsandelmedföretagocksåtyderMycket storatt

skullebelastning. Detväxelkurseniuppfattar svängningarna som en
läggerutsträckningöverdrivetdeleda till ikunnasini utstoratttur

riskeneftersomväxelkursförändringar,försäkra sig motattpengar
bedömsbokföringenvalutaförlust itvingas somnoteraatt en

försäkringarbrukflitigtalltförförkostnadenallvarligare än ett av
beläggfinna någramycketdock svårtterminsmarknaden. Det är att

kostnader.avgörandemedföröverförsäkring någrasådanför att
hurdvssiktenden långalångfråga hur är,viktig ärEn annan
slårfaktorernaekonomiskafundamentaladelångsamtsnabbt eller

efterredandetskerWihlborgEnligtväxelkurserna.iigenom ett
årdröjakandetbedömareAndrakvartal. ettuppemotnoterar att

slårfaktorerekonomiskagrundläggandeochväxelkurserinnan mer
kandeStorleken vinster görasigenom. gemensamensom

marknadernaeffektivahurberoendeföljaktligenblirvaluta av
totaladentillbidrarsigiväxelkursen intePoängen är att

blirvalutaSkapandetrisken.makroekonomiska gemensamenav
EMU.sänkt inomtilldärmed någon räntainte genväg en

verkningslösvalutauniondå dettaInnebär äratt en
baraväxelkursrisk utgörFörekomstennödvändigtvis.inteNej, av en

fördelar.eventuellavalutaunionsdiskussionenkomponent i om enen
falla.skertroligt så räntanoch detkanVisserligen är attt mo --

lyckasvalutaunionEU-länderna ifalldet beror iMen att en



minska den totala makroeonomiska risken, inte de isolerat haratt
kronor, D-mark eller escudosersatt mot ecu.

Betydligt viktigare i värderingen därför vilkenEMU ärav
ekonomisk politik valutaunion och penning-som en en gemensam
politik möjlig. Däri ligger,gör många förespråkare, denmenar
verkligt potentialen hos valutaunion.stora en

Ruta 15.2
Optimala valutaområden

diskussionerna valutaunionI har tankemöda frågan huruvidaägnatsom storen
lämpligtEuropa område förär valuta.ett en gemensam

Teorin optimala valutaområden utvecklades förMundellR åröver 30om av
sedan 1961. Med det område olika delar eller regioner träffasettmenas vars

likartat olika störningar ochsätt chocker ekonomin,i och därett av
arbetskraft och andra produktionsfaktorer kan sig relativt fritt. sådantröra I ett
område skulle det optimalt, Mundell, från möjlighetenavståvara menar att att
använda sig växelkursförändrixigar för i stället kunna dra denav att nytta av
ökade effektivitet och bekvämlighet valuta kan erbjuda.som en gemensam

intressantaDet med teorin den betydelsenvisatär arbete ochatt attav
Ävenkapital rörligtär över lönergränserna. och priser trögrörligaärom

behöver chock drabbar bara land eller område i fall inte leda tillen som ett
arbetslöshet. Anpassningen kan då också ske produktionsfaktorernaattgenom a
flyttar till andra regioner. Ett optimalt valutaområde därmed område därär ett
det råder hög rörlighet inom området, ganska låg rörlighetmen gentemot
omvärlden.

Mundells teorier utmynnade i slutsatsen union måstemonetärsom att en-
förlita sig faktorrörlighet förändringar realän i växelkurs harmer i-därefter vidareutvecklats och prövats.

1969 harKenen betonat vikten diversifierad produktionsstruktur. Juav en
diversifierad ekonomi desto mindre känslig blir den förär, enskildvarjemer en

störning. Jämförelser har gjorts mellan EU-länderna och USA,t ex t ex av
Boltho 1989 studerade regionala inkomst- och tillväxtskillnader i USAsom
och EG.

frånstudieEn 1986OECD visade rörligheten inom USA gånger2-3att var
mellan de olika ländernastörre än i Europa.

Poloz 1990 upptäckte de reala växelkurserna i Kanada varierade änatt mer
vad de gjorde i Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland. skulle talaDet
för valutaunion mellan dessa länder skulleinte denatt sämre änen varaÅenhetliga valutan förvarit Kanada. andra sidan upptäckte Eichengreen 1990 i

anpassningen arbetsmarknaden gick snabbare i USA-regioner vad denatt än 5
har gjort mellan EG-medlemmarna, skillnaderna inteäven stora.om var .Studierna alltså långt från entydiga.är kanDe heller fångainte in de
förändringar kan tänkas uppkomma framöver. Avgörande blir hursom t ex
rörligheten hos arbetskraften utvecklar sig den blir eller liten ochstorom- -hur integrationen påverkar de olika ekonomiernas funktionssätt de blirom-lika eller olika varandra.mer

l
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kunnadåskullevalutaförekomstenSjälva gemensamenav
förmåletstabilitetmakroekonomiska årdenunderlätta som
fasthållalättarehöginflationsländer kanNotoriskaunionen. att

under 1980-Erfarenheterna ERMprisstabilitetspolitik.vid avt enex
kansamarbetepenningpolitiskthurexempelanförtshartalet som

avseenden.andraioch konvergenssamordning ävenframmana

Konvergenskraven15.2

kravuniondethette monetärDelors-rapporten utanI att en
gemenska-helaförsituationinstabilleda tillfinanspolitiken skulle en

ocksåbeslutadedecemberMaastricht i 1991i ettToppmötet ompen.
valutaunionen.ville ingå iländerdeförkonvergenskravantal som

gäller:vadvarandraska sigEkonomierna närma

inflationstakt,
ränteutveckling,
växelkurser,
budgetunderskott,
statsskuld.

land harsedanfallerkravenförsta accepteratsDe sometttre
unionen.överlåtitspenningpolitikennationellaoch dendeltagare

detefteraktuellakankraven ävenfinanspolitiska attDe vara
förverkligats.valutaunionen

mellanspänningarförebygga internaskaKonvergenskraven
låstsharoåterkalleligtväxelkursernadeltagarlånderna motnär

ocksåkonvergenskravenfinanspolitiska ärmed deTankenvarandra.
budget-expansivalltfördrivafrånenskilda nationerhindra att enatt

formandra ivältrasdelviskostnaden överlåtapolitik, avmen
helaför unionen.högre räntor

finans-kritik.hård DeförÄven harkonvergenskraven utsatts
ellerkonjunkturförlopptillhänsyningenkravenpolitiska tar t ex

harutveckling. Mångastatsfinansiellhållbarvadtill ar ensom

ställningsektornsoffentligadenstatsskulden brutto,inte utandetEgentligen är10
och kommunerslandstingoffentliga sektorns stat,denbedömas:ska -som - innestående fordringarsektornsoffentligadenminusskuldsättningsamlade

statspapper.innehav av
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ifrågasatt det rimliga i spika vissa för underskott ochatt procentsatser
skuld varför just underskott3 hanterligt,är inteprocents 4- men
procent."

landEtt inte uppfyller konvergenskraven kommer intesom att
tillträde till valutaunionen. landEtt ingått valutaunionenisom

därefter drar sig alltför underskott kan drabbasmen som stora av
ekonomiska sanktioner.

framstårDet dagi föga sannolikt dessa konvergenskrite-som att
rier, givet valutaunion förverkligas, kommer tillämpasatt en att
strikt eller efter tidtabellen. dag uppfyllerI inte enda EU-t ettex
land samtliga krav.

styrkerDetta bedömningvår införandet eventuellatt av en
valutaunion kommer dröja. kommerDen knappast helleratt att
den utformning eller omfattning fördragstexten enligt Maa-som
stricht-fördraget förutskickade.

Tabell 15.2 Offentligt sparande andel BNP, 1992som av
procent BNP i löpande priserav

1992

Belgien 6,8-
Danmark 2,5-
Finland 8,9-
Frankrike 3,9-
Grekland 10,6-
Irland -2,8
Italien 9,5-
Nederländerna 3,3-
Norge 2,8-
Portugal 5,1-
Spanien -4,8
Storbritannien 6,7-
Sverige 7,/-
Tyskland 2,8-Österrike 2,0-

Källa: OECD,EconomicOutlook 1993.

11 Se Buiter, Corsettit ooch Roubini 1993 i Senseex and the Treatynonsense
of Maastricht", Economic Policy, April 1993.
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konvergenskravenochSverige

ekonomiskaeuropeiskadendelta ivilligtförklarat sigharSverige att
tredjeandra tillfrånövergångBeslutetunionen.och monetära enom

enlighetoch iutvecklingenfortsattadenljusetfasen ska igöras av
denfrånövergångenfrågafördraget.bestämmelserna i Imed om

skariksdagendetfasentredje iden EMUandra till är taytterst som
ställning

ekonomisvenskförlägetbetraktelseytligmycketRedan aven
defrånlångtdagiSverige ärfinanser visaroffentligadessoch att

valutaunionen.deltaför iformuleratsvillkor attsom
drama-fallitharkronkursenvisserligen låg. MenInflationen är

denmed prisernaskervadbestämdhetmedkantiskt. sägaIngen som
vända uppåt igen.börjarekonomindag

1977-1993statsskulden samtsvenska15.1 DenDiagram
1994-1995förprognos

miljarder kr
1600-
1400

1200

1000

800
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200

1995199219891986198319801977

Riksgäldsknntoret.Källa:

10deni riksdagenförhandlingarnaredogörelseDinkelspielsEG-minister Ulf12 om
föransträngningar attGemensammaEMU.vill delta i1993. Sverigenovember
tillväxtekonmiskförutsättning förviktiguppnå stabilitetmonetär enanses vara

sysselsättning.och
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offentligaDe finanserna har försämrats mycket snabbt. Den
offentliga sektorns finansiella sparande budgetunderskottet" föll
med miljarder180-200 kronor, motsvarande 13-14 BNP,procent av

bara år. historisktDet ochär internationellttre höga tal.
offentligaDen sektorns skuldsättning något oklar.är Statsskulden

uppgår till miljarderän 1 kronor,000 ellernu övermer 70 procent
Till dettaBNP. ska emellertid läggas också kommunsektornsav t ex

skulder. Från detta ska dras den offentliga sektorns innehav av
Uppgiften redovisas emellertidstatspapper. inte i finans-sigvare

planen eller i andra officiella data det konvergenskravensätt som
stipulerar.

Enligt regeringens beräkningar kompletteringspropositioneni
underskottet1993 väntas de offentligai finanserna följdsom en av

sparplaner sjunka till 3,6 år beräkningar1998. Dessaa procent
bygger dock antaganden utveckling, och harom en gynnsam
kritiserats Ekonomikommissionen SOU 161993: alltförav a som
optimistiska.

Vad innebär då detta för svensk del budgetunderskott3 procents
dagensi beräkningarmotsvarar gräns miljarder40-45en om ca

kronor. Dit det mycket långt.är denOm ursprungliga tidtabellen
ska gälla, kan konvergenskraven tänkas skärpa hastigheten med vilka
underskottsproblemen måste hanteras. i ochMen med valutaunio-att

tidtabell praktikeni inte officielltän förmodligennens harom- -spruckit, ställer konvergenskraven knappast några ellerupp nya
hårdare krav de föranledsän den svenska statsmaktenssom av egna
ambitioner stabilisera statsskulden och kontrolleraatt prisutveckling.
I detta sammanhang ska dessutom komma ihåg detävenman att om
bildas EMU Sverige kommer det ställas kravett utan svenskatt
budgetsanering. Om övriga EU-länder inom union sinaen sanerar
statsfinanser, kommer kreditgivarna ställa kravatt samma
Sverige.

13 Källa: OECD 1992.
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Maastricht och den15.3

ekonomiska politiken

vid valutaunionför penningpolitikövergripande målet EU:sDet en
mål kanMaastricht-fördraget prisstabilitet.ska enligt Dettavara

verksamhetvidare, mål förkompletteras med andra,sedan EU:s -
inkomstutveckling.och godhög sysselsättningt ex

centralbankeuropeiskpenningpolitik ochMed enen gemensam
enskiltbarahela inomska prisstabiliteten unionen, inteinom ett

medlemsland, säkras.
ha känne-centralbanken, kommer tvåeuropeiska ECB,Den att

får lagstadgad pliktdentecken. Det är att garanteraatt enena
direktskyddadden skaprisstabilitet. andraDet är motatt vara

penningpolitiska beslut." Beslutinflytandepolitiskt internaöver
denförhållanden mellanlångsiktigagäller gemensammasom mer

amerikanska dollarnvalutor denochvalutans externa somecun- -
Ekofin-rådetdäremotden japanska fattasoch EU-avyenen -

ekonomi- och finansministrar.ländernas
ekonomiskadetVid årsskiftet började monetära1993-1994
PenningpolitikensFrankfurt.arbeta i iinstitutet, EMI, ut-att

denunderframtida bestäms innevaran-formning i EMIEMUett av
de perioden.

beslutanderätten företablerad ska penning-valutaunionenNär är
europeiska centralbankssyste-valutapolitiken överföras till detoch

centralbanken,europeiskaska dels denECBS. Dettamet, styras av
Rådetverkställande ledning.beslutande råd ochECB, samt ettav en

centralbankeneuropeiskadirektionen för denska bestå samt avav
växelkur-dagligacentralbankschefer.deltagarländernasde olika Den

kommer skötasspolitiken ECB.att av
självständigfullständigtförPrisstabilitet övergripande mål ensom

skulle prisstabilitets-utbudschockcentralbank har ifrågasatts. Vid en
efterdestabilisera ekonomin.kunna bidra tillmålet Strävan attatt

RiksbanksutredningensSverige med anledningSamma förs i14 avresonemang
våren 1993 SOUunderoberoende riksbank presenteradesförslag somom en

1993:20.
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dämpa kanprisstegringarna leda till deflation 153. Vidrutaen
efterfrågechocker kommer prisstabilitet däremot föratt ettvara
sysselsättningen och stabiliseringspolitiken effektivt mål. fallI
kommer stabilisera innebära produktionenprisersträvan att att
stimuleras och arbetslösheten minskar.

Kritiken gäller dock eller försökeninte samordnaEU att
Ävenpenningpolitiken föri sig, målet densamma. den svenskautan

riksbanken har prisstabilitet övergripande förmål penning-satt som
politiken.

finnaskan risk den oberoende centralbankens målDet atten om
prisstabilitet hamnar kollisionskurs med andra bredare mål.

farhågor vänder själva tankenEn sigtyp motannan av en
centralbank vilket vid valuta.måsteär ettgemensam en gemensam

kan sammanfattas vadFrågan i bäst: Flera olika mindreärsom
centralbanker och hållsitt söker ochstörningarsom var en parera
problem de nationella ekonomierna ställs inför Eller storsom en

centralbank för alla, med den styrka och degemensam som agerar
kan förknippasrisker därmedsom

finanspolitikenochEU

Med penningpolitik och stabila övergripandeprisergemensam som
finanspolitikenmål, måste tackla och bytesför-störningar justera nya

hållanden mellan nationella ekonomier.
Till skillnad från vad gällde diskussionerna den kisom om s

Wernerplanen kräver Maastricht-fördraget de finans-tvåutöver-
politiska konvergenskraven samordningingen ytterligare av-
finanspolitiken.

Finanspolitiken land påverkar emellertid möjligheterna ochi ett
villkoren land. Gradeni gäller för all integration.Dettaett annat av

påverkar storleken dessa k effekter.integration Det ärexternaav s
anledningarnaockså till konvergenskraven har spikats.atten av

15 En utbudschock ställer under alla omständigheter den ekonomiska politiken inför
måstedilemma. Det därför i praktiken finnas tidsperspektiv prisstabilitets-iett ett

målet. måsteDet inteär självklart priserna vidstabila varje enskildatt vara
tidpunkt.

så16 Mot de formella kan dock invända det inte är självklartattresonemangen man
prisstabilitetsmålet såverkligen blir exklusivt givet valutaunionen bliratt att nu-
Konflikten mellan penning- och finanspolitik finns dessutom redan, valutaunio-av.
förutan.nen
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Ruta 15.3
Prisstabilitet mål under debatt-

den penning-prisstabilitet lagstadgat mål förBeslutet gemensammaom som
ellertill konjunkturlägehar kritiserats eftersom det hänsynpolitiken inte tar

prisstabilitet skulle vissa situationereffekter produktionen. efter ipå Strävan
Effekternabli destabiliserande för ekonomin.kritikerna, kunnadärmed, menar

åskådliggöras nedanstående diagram.kan i

Efterfrågechocka Utbudschock b
PrisnivåPrisnivå

q0,00 Produktion Produktion

för utbudscbøckekonomin i måttoAntag utsätts att tatt norraen ex
tillförselnskogsdöd oljekällorna ochdrabbas plötslig eller sinarEuropa attav

totalt faller och stiger.betyder produktionen prisnivån IDet attsettstryps.
från till och prisetillustreras det med produktionendiagrammet går Qo Q1att

målet dåutveckling.från till brukar kallas stagflationistisk OmP, Detta en
motverka denförprisstabilitet kommer penningpolitikenär attatt stramas

ned produktionen ytterligare.stigande prisnivån. Det pressar
arbetslöshetbetyder ökadproduktionen redan har fallit vilketEftersom

sjunkertill produktionenprisstabilitet förmodligen ledakommer att att
det drarprisstabilitet vanskligt mål, eftersomfall blirytterligare. dettaI ett upp

borde lätt.där penningpolitikenlägeiräntorna ett varasnarare
mycketzeftedrÃge-choc/e,dvsdrabbasekonominställetiAntag ettatt av en

blirProduktioneneuropeiska bilar.exempelviskraftigt försäljningeni avras
utveckling tilldeflationistiskEkonominlägre, liksom prisnivån. går mötes.en

politik syfteiläge för expansivefter prisstabilitet i dettaSträvan öppnar meren
öka produktionen.att

kanenda målpenningpolitik med prisstabilitet inteExemplet visar att somen
efterfråge-Vidallvarliga bieffekter uppstår.utbudschockerhantera utan att

stabiliserings-ochprisstabilitet för sysselsättningenchocker kommer att ettvara
effektivt mål.politiken
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medlemskap i innebärEtt sidanEMU å länderna måsteattena
budgetdisciplinvisa konvergenskraveni måtto uppfylls ochatt

anti-inflationsmålet för penningpolitiken Ländernaaccepteras.
avhänder dessutomsig möjligheten låta sedelpressarna förståatt
finansieringen skulderna. utgift intäktKravet ökar.mötsattav av

kan emellertid andra sidanEMU å minska hosintresset de
inblandade länderna driva disciplinerad finanspolitik. Omatt en ett
land expanderar budgetsin och drar ohållbartsig höga underskott

kostnadenvältras för underskotten i viss utsträckning allaöver
högre skulle således kunna finnasDet tendenser tillränta.genom en

free-rider-problem."

nationella finanspolitikens effekterDen

Fokus har hittills framför allt riktats effekterna denmot gemen-
ekonomin den nationella finanspolitiken.samma av

kommer dubbel effekt finanspolitikenEMU inom EU-att
området. kortPå sikt kan den penningpolitikengemensamma
medföra trycket den nationella finanspolitiken mildras,att
eftersom underskottstyngda får lättare lånanationer deatt
internationella marknaderna och det förmodligen till lägre räntaen

landet deltagit valutaunion.inte i lite längre sikt skärpsPåän om en
dock kraven, eftersom det blir möjligt trycka förinte att attpengar
finansiera underskott och låta inflationen urholka skulder.

ochSverige15.4

ekonomiska chocker

kommer då möjligheter hantera chockerHur Sveriges ochatt
påverkasstörningar med eventuell framtidagår iatt av om en

valutaunion eller inte
central fråga hur snabbt ekonomin till olikaEn sigär anpassar

och chocker.störningar smidig lönebildningenHur Hurärpass pass

Även få17 unionen kan betala via högre räntor, kan enskilt landettom som av en
eller anledning drabbas underskott, dra den offentligaett nyttaannan attav av
upplåningen blir billigare än vad fallet.som annars vore
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företagenhararbetskraften Vilken benägenhetrörlig är tatt ex
sänka prisersina

säkertolikastudier går inteOlika De sägatyvärr att omsvar.ger. detandra länderbättre ellerbra eller dåligt,Sverige näränsämre,är
och lönenivåer.och snabbt prisergäller störningaratt anpassaparera

betydande reallöne-haftvisserligenhar årenSverige engenom
1990 harForslund visatCalmfors ochStudierrörlighet. attaav

försiktigredan vidsnabbttidigarelönerna i Sverige reagerat en
svenskarbetslösheten. skulle tydaden Detuppgång i öppna att

Beverid-också det faktumdetta talarfungerar bra.ekonomi För att
match-arbetsmarknadenskan måttge-kurvan sägas ettvarasom-

densamtidigtstillaunder lång tid låg Sverige,iningsförmåga som-
länder.skiftade övrigautåt i

förhållandenannorlundaemellertid radikaltStudierna bygger
hursvensk svårtgäller för ekonomi.de Det sägaärän attnusom

arbets-medsambanden situationrobusta i 10överär procentsen
medochbudgetunderskottmed BNPlöshet, 10-14 procent enav

samladedenfjärdedelarstatsskuld nästan tremotsvarar avsom
huvudsakdessutomReallönerörligheten har ilandet.produktionen i

ochnominella lönerdevalveringar, inteuppnåtts attgenomgenom
sig.harpriser anpassat

braOlsson hurochjämfördeutredningenbilaga till AssarssonI 2
framtida valutaunion itänktskulle in ieller dåligt Sverige enpassa

Europa.
valutaunionmed ingå ibelysa riskernaAvsikten attatt envar

drabbadesekonomintillgåväxelkursenoch hainte av enattatt om
detsymmetriskchockoförväntadchock eller störning. Om ären -

bradetlikadant kanungefärländerdrabbar allavill säga attvara-
växelkursenkunna justeraBehovetsamordna insatserna. attav

chock däremotlitet.då ärkommer Omländerna emellan att envara
kan detland dåland inteden drabbarasymmetrisk, Aatt men

särskiltgällervalutaunion.nackdel i Detingå omatt enenvara
trögrörliga.ochlöner priser är

Countries,NordictheMacroeconomic PolicyandWage Formation18 Se t ex
1990.University PressSNS, och OxfordCalmfors, L red,

arbetslösa iantaletrelation tillplatser iantalet ledigaBeveridge-kurvan sätter19 en
ekonomin.fungerardesto bättrevakant plats,arbetslösaekonomi. Ju färre per

arbetsmarknaden.fungerardesto sämrevakans,Ju fler arbetslösa per
jämförelsestruktur. Enekonomiskchocker och"Makroekonomiska2.20 Bilaga

1993.EG-Iänderna",Sverige ochmellan
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indelat kanGrovt ekonomin för fyra olikautsättas typer av
störningar:

Inhemska utbudschocker löneexplosion ellert ex en-
produktivitetsfall.
Internationella utbudschocker oljeprischock.t ex-
Inhemska efterfrågechocker kraftig uppgång it ex en-

hushållssparandet.
Internationella efterfrågechocker kollapsen för dent ex-
finska östhandeln brötSovjetsystemetnär samman.

och Olsson undersökteAssarsson vilken chockertyp av som
vanligastvarit i underSverige perioden och jämförde1965-1991,

sedan medSverige rad andra EU-länder. Internationella chockeren
visade då drabbasig länderna vid ungefär tidpunkt, vilketsamma
borde tala för samordning politiken ochen av en gemensam
valuta.

visade detDäremot sig de inhemska chocker drabbadeatt som
hadeSverige inte mycket korrelation med de inhemska chockerna i

länder.övriga talar, alltDet lika, valutaunion.annat emot en
inhemska utbudschockernaDe vid valutaunion kansom en-

ställa till regionala problem dockstörst förhållandevisvar av-
begränsad omfattning. inverkanStörst arbetslöshet och inflation
i hade ställetSverige i inhemska efterfrågechocker och internationella
chocker. Författarna drog därav slutsatsen den svenska ekonominsatt
sammansättning inte något avgörande hinder förutgör Sverige att
ingå i union.monetären

Till slutsats kom de efter ha jämfört utrikeshandelnsattsamma
och tillverkningsindustrins olikasammansättning i länder. Sverige
skilde heller dåsig inte från flertalet de sannolikanämnvärt mestav
medlemmarna framtidai valutaunion. Risken med ingå ien att en
valutaunion och överlåta penningpolitiken till instansen gemensam
skulle därmed inte för förSverige något land.större änvara annat

Studierna bygger historiska data. har därför be-De samma
gränsningar alla andra liknande studier det gäller ställanärsom att

vad sker framtiden.i viktig frågaöver vilkeniEn ärprognoser som
utsträckning kan beteendetsig hos företag, konsumen-vänta attman

ihåg21 Man ska dock komma även chock är symmetriskatt dvs drabbarom en -två såländer fåungefär samtidigt kan den helt olika effekter internt i länderna,-
påberoende ekonomierna har anpassningsförmågaolika struktur,att olika och

möjligheter störningarna.att parera
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följd detändrasoch arbetsmarknadsorganisationer attter en avsom
och växelkursendevalveringaromöjligt med hjälpblir att av

krävsdettaavtalsrörelser.politik ochkorrigera för Förmissgrepp i
hur regelver-institutionella förändringarbedömareenligt många av

fungerar."ket
förändrassvenska ekonominhur denviktig fråga blirEn annan

ochmycketredanSverigeintegrationen. öppetär ettgenom
detstrukturenkapitel iland.handelsberoende vi såg iSom 7 väntas

ställer tillberoende hur Sverige sigändrassvenska näringslivet ett
medlemskap i EU.

blir hårdarenäringslivetmedföramedlemskapEtt väntas att
ökar.vertikalade investeringarnaföljdspecialiserat attavsom en

och godo.ondodetta bådesårbarhetssynpunkt kan EnFrån avvara
förädlingsvärdet ochinnebär visserligenökad specialisering att

tänkas öka.kantotaltför ekonomin Meneffektivitetsvinsterna sett
medintegrationföljd allttill intimare EU-ökad specialisering av en

nackdel. Riskenockså blivalutaländerna kan vid engemensamen
chocker inteasymmetriskakland ska drabbasför somatt ett av s -

motåtgärderföremål förautomatiskt kan bliväntas gemensamma -
då öka.kan

efter produktskerspecialiseringenutfallet blirAvgörande för om
intra-industriellellerbransch-internkbransch. Tillväxteneller i s
sårbarheten.ökabehöverhandel integrationen intetyder att

förKonsekvenser Sverige15.5

valutaunionenav

politikenekonomiskaför denKonsekvenser

förastatsmakternakravetskärpervalutanDen attgemensamma
inflationstakten imedförenligekonomisk politik är restensomen

svenskadeskulle hotainflation Sverigehögre iunionen. Enav

SOU 1993:-förslagskatalogEkonomikommissionenssammanhang22 Se i detta t ex
återskapa förtroendetmåste framtiden sökaSverige ikommissionen16. Enligt

och politiskainhemskaantalekonomiska politikoch sinför sin valuta ettgenom
återigengå koppla kronanförsöka genvägenänreformer attatt genomsnarare

till EMS-valutorna.
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företagens konkurrenskraft och därmed leda till minskade in-
och ekonomiskvesteringar tillväxt.svagare

skulleSverige bli medlemOm valutaunioni blir penning-en
politiken Beslutanderätten flyttas från riksbanksfullmäkti-gemensam.

till ska bestå deECSB, nationella centralbankerna och denge som av
europeiska centralbanken, svenske riksbankschefen blirECB. Den
medlem råd.i LedamöternaECB:s rådet har tilli uppgift främjaatt
prisstabilitet i unionen helhet, försvarainte nationellaattsom

Riksbankenintressen. sådan kommer likväl ha roll,vissattsom en
för framinte minst beslutsunderlag och statistik kanECBatt ta som

behöva för analysera den ekonomiska Sverige.situationen iatt
trädde krafti vid årsskiftet 1993/När EMI blev det förbjudet94

för EU-länderna riksbanken finansieravia statliga underskott. Föratt
svensk del betyder det den kontokredit Riksgäldskontoretatt som

Riksbankenhar i upphöra. Riksbankenmåste kommer heller inte att
köpa räntebärande värdepapper direkt från Riksgäldskontoret.

Sverige berörs stadgandet Riksbanken ska ha obe-även attav en
roende ställning.

oberoendet ska utformas finnsHur beskrivet.inte närmare
Villkoret emellertid ledamöterna Riksbanksfullmäktigeiär inteatt
får eller söka instruktioner från utanför banken.någotta emot organ

Riksbankens ställning i förSverige närvarande föremål förär
debatt. Riksbanksutredningen, lade fram förslagsitt våren 1993,som
pläderade för ökad självständighet. Maastricht-fördraget stadgasI

riksbankchefen ska ha mandatperiod femminst år. Dettaatt en om
krav redan uppfyllt. kan den svenske riksbankschefenDäremotär i
dag fullmäktige skäl redovisas.avsättas Detnärmare ärutan attav
förmodligen förenligtinte med fördragets krav oberoende.

23 Källa: Arbetsrapport 11, Penningpolitisk styrning i ekonomisk och monetären
union: kartläggning anpassningsbehov. Riksbanken, maj 1993.av

på24 Krav oberoende riksbank finns formulerat deletapp under över-en som en
gången till EMU. Den svenska riksbanken har dock i flera avseenden mycketen

självständighet. Denstor inför riksdagen, inte inför regeringen. Denansvarar
fattar dessutom själv beslut växelkursregim och val centralkurs gentemotom av
andra valutor. Inför viktigare penning- och valutapolitiska beslut ska Riksbanken

samrådadock med regeringen.

25 Se vidare diskussionen i Riksbanken och prisstabiliteten SOU 1993:20.
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kommer längre självständigt kunnaSverige inte ränte-att styra
valutakurs. företrädareeller gengäld skulle svenskanivåer in-I

skulleflytande den samlade europeiska penningpolitiken. Detöver
övergripandeske dels dels rådets beslut denvia ECB, omgenom

ekonomiska politiken omvärld.och penningpolitiken EU:sgentemot
för olika värdepap-kommer räntenivåernaInom EMUramen

bestämmas hur marknaden uppfattar de kreditriskerattper somav
förknippas med olika värdepappers löptider och utgivare. Räntemar-
ginalerna europeiska länder kommer reduceras,andra änmot att om

helt. skillnader likviditet kan fortsätt-inte Kreditrisker och ii även
värdepap-upphov till olika för olikaningen räntenivåer typer avge

per.
dettaValutakursförändringar blir omöjliga.inom unionen Om

förlust eller aspekter:värderasmåste minst tvåär en ur

därvilken kommer hamnamån Sverige i situationerI att
asymmetrisktsvensk ekonomi drabbas annorlunda än

länder, behövaandra och där skulleSverige ensamt anpassa
växelkursrealasin

vilken har devalveringar verksamtmån just sigvisatI ettvara
ekonomisk-politiskt instrument

indikation den första fråganEn Assarssons-svaret gavs av
struktur.Olssons studie bilaga 2 chocker och makroekonomiskav

Enligt den skulle riskerna för med valutaunionSverige ingå iatt en
tämligen små.vara

debatt.den andra frågan föremål för kontinuerligSvaret är
1980-taletsfrån det tidigaErfarenheterna 1970-talets ochsena

falldevalveringar tyder emellertid det har fungerat, iinte vartatt
sikt."lite längreinte

sigStabiliseringspolitiken, i och för26 Detta gäller, framgick i förra kapitletsom om
dåockså EU/EMU. Inte heller kanvid situation med fast växelkurs utanfören

Sverige själv.sätta räntan

Produktivitets-27 För diskussion devalveringspolitikens effekter tse exen av
delegationen 1991 Ekonomikommissionen1993. slutsatserna däroch var a

på sinföretagen vilket idevalveringspolitiken minskat omvandlingstrycket turatt
dämpat till högre inflation.takten i strukturomvandlingenl och bidragit
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devalvering ska fungera krävs det priserna i internatio-Om atten
nell valuta det land devalverar verkligen sjunker. byggeri Detsom

valuta kan devalveras löner ochsin priseri tur att utan atten
hemmamarknaden höjs utsträckning.i samma

kan leda till lägre och lägre inflation. detta skerOmEMU räntor
lägre räntebetalningar statsskulden.kommer Sverige att

frågan därmed realaväsentliga blir vilken dei månDen räntorna
efter inflation blir deltar dendvs lägre iSverigeräntan om- -

penningpolitiken.gemensamma
blir medlem eller deltar den planeradeSverige inte i iOm EU

penningpolitikenställs formella kravvalutaunionen inga måsteatt
förändras. kan de faktiska kraven bli deDäremot störreännu att

goda för handsvenska förutsättningarna tillräckligtär att egen
prisstablitet. förtroendeskapande åtgärder,ska Behovenuppnå av

utanfördäribland institutionella förändringar, blir för Sverigestörre
medlem i EMU.än som

deltar valutaunionenSverige i

utrikeshandel.har liten valuta kronan ochSverige storen en- -
uppskatta meddock de eventuella ingåsvårt vinsternaDet är att att

transaktionskostnaderna skullevalutaunion. det gälleri Nären
kunnauppskattningar dömaKommissionensvinsterna attav --

skulle detmellan svensk deltilluppgå BNP. För0,25-0,5 procent av
betyda miljarder kronor år.7uppemot per

berorskulle till och med kunna bli högre så.Vinsterna Detän
litet land, enligt ha vinnaKommissionen, väntas attatt ett mer

kunnavaluta land. skulle då bliVinsternaän ett storten gemensam
svenska för-ända vilket tillBNP,1 översattuppemot procent av

hållanden skulle skäl redo-innebära miljarder kronor. Av14 som
orealistiska.bedömer dock de beloppen mycketvisats ovan som

bedömningFinansdepartementet har ingåendegjort någoten mer
kapitalflöden. Enligt be-basis svenska handelsmönster ochav

räkningarna där skulle lägre transaktionskostnader liggavinsterna av
mellan och miljarder kronor.4 6

Ökad risk betyder osäkerhet, vilket lägrei sinstörre tur antas ge
och därmed lägre tillväxt. Växelkursrisken bedömerinvesteringar vi

28 Se den k Grönboken 1993.utgiven UD/H is av mars
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försumbar, eftersom denenlighet med ovanståendei resonemang som
siktkort sikt försäkra bort, och eftersom den långgår äratt

risk.identisk med vanlig makroekonomisk innebär i sinDet tur
gällerdet vad räntenivåersvårt några vinsterär störreatt att somse

isolerad följd valutan bliratt gemensam.en av
eventuell valuta-kan betydande vinster uppståDäremot om en

reducera denoch förlyckas bättre länderna, sig,union än attvart ett
förhållanden.makroekonomiska risken och skapa stabilaretotala En

förmodligen också till ökad konvergens mellanvalutaunion leder en
länderna.

de flesta andratyder har haftMycket Sverige svårare änatt
förtrovärdighet lågtilltänkta valutaunionsmedlemmar vinnaatt en

inflation.
förDeltagande valutaunion innebär Sveri-i någoninte genvägen

konvergenskraven skadenna trovärdighet.vinna Givet attattge
för deTyskland inteuppfyllas och blir förmodligen attgaranten-

förekonomipåtagligt stabilisera sinmåste Sverige atturvattnas -
kvalificera deltagare.kunna sig som

inträderedan före iinnebär ekonomiSverigesDet ettatt en
reformerstrukturellavalutaunioneventuell genomgåmåste som

ska blide offentliga finansernaför utvecklingenkrävs att av
svenskhållbar. Trovärdigheten alltså intelångsiktigt uppstår enav

valutaunion.medlemskapdeklaration efter isträvaatt ett en
handlingar.konkretaTrovärdigheten måste vinnas Däremotgenom

ha lättaremedlem valutaunion, möjligenkan iSverige, attsom en
framtiden. denekonomisk-politiskaförebygga missgrepp i Inya

politikenekonomiskaför den svenskatrovärdighetenkanmeningen
låginflationslinje stärkas.föroch en

valutaunio-försdärmed vilken politik inomAvgörande blir som
makroekonomiskatotalatill minska denden bidrar attnen om-

deninför, ellerhushåll ställsochrisk företag, investerare omsom
risken.ökar

ekonomiskafrihetsgrad denvalutaunion försvinner iI enen
medelblir ilängresamband med växelkursen intepolitiken i ettatt

värdet devalve-faktiskastabiliseringspolitiska arsenalen.den Det av
starkterfarenhetersvenskadock tidigarekan basisringsvapnet av

ifrågasättas.

ellerriskerna ärkunna säga29 Annorlunda uttryckt skulle att mersumman avman
öka den.bidrar tillväxelkursen i fall intemindre konstant, och attvartatt
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bedömning eller de eventuelladärför varken riskernaVår är att
medelfristigt tidsperspektiv för ingåvinsterna Sverige ii attett av en

skulleeventuell framtida valutaunion deså i sigär avgörastora att
medlemskapfrågan i EU.ettom

vill dock understryka alla osäkerheter iVi resonemanget.
dock det ekonomiska grundersvårtPoängen är äratt att rent

den eller negativ vidlägga avgörande vikt oavsett positivärom
valutaunionen.

detbeslutar för valutaunionSverige sig in iOm äratt en
bilaga med brettenligt och Olsson 2 önskvärtAssarsson ett

svenskadeltagande möjligt, med tanke dennordiskt attsom
emellertidtill Norden betydande. Författarna konstaterarärexporten

mycketockså nordisk grundunion, Norgesmonetäratt en av
utrikeshandel, synvinkelavvikande mindre attraktiv svenskär änur

europeisk union.monetären

utanför valutaunionenSverige står

Vad sker då utanför valutaunion EU-länderna bestämmer sigOmen
kan skäl:för valutaunion utanför följandeingå i Sverige ståatt en av

Svenska folket har till medlemskap, fortsätternejröstatI men
med EES-avtalet. medför antagligen rörlig växelkurs.Det en

finanserna kanobalansen de offentliga kvarstår,iOm
växelkursen falladrivas alternativti Sverigeräntorna upp -

eftersom då alltjämt finns osäkerhetrelativt detEMU en-
snabbthuruvida det politiska ska klara densystemetom

växande statsskulden.
inträdes-vill delta valutaunionen uppfyllerSverige i inteI men

betydandefortsättningsviskraven. innebär landet harDet att
stabiliseringspoliti-ekonomiska problem. detta läge kommerI

begränsade,möjligheter vilket fall helst ikens i att varasom
kapitel.föregåendeenlighet med vad kunde konstatera i

och hamnarmedlemskapSvenska folket har tillnejröstatI
fall kan konse-utanför marknaden. dettadessutom den inre I

kvenserna bli dramatiska.

sparbe-30 Som jämförelse kan Ekonomikommissionens specifikation överen man se
SOU 1993:16. 10 miljarder kronortinget för ekonomin Bedömningen där är att

år, år under 1995-1997.behöver i och ytterligare 30 miljarder kronor persparas
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begränsarSverigeUtvecklingen valutaunion utanmot en --
växelkursen.vad gällervalmöjligheternaytterligaredå

kan konkur-minskar unionentransaktionskostnaderna inomNär
omfattasmarknaderdeexportföretagför svenskarenskraften som

hållaförsökerförsämras. Sverigekomma Omvalutaunionen attav
devalverings-kanhalvfasta växelkursarrangemangellerfast kursen

effektvilket fårränteskillnaden, negativspeglaskomma irisken att
investeringarna.

valutaunionutvecklingframgångsrikochsnabbEn mot en
upphov tilldessutomEU-medlemmarantalmellan väntas geett

andrahandla ibörjarvilket betydervalutasubstitution, att man
valutasubstitu-kronor." Utbreddsvenskaför medställetvalutor i

ellerväxelkurserrörligaenbart frittinnebär i sintion att entur
frittisvängningarnaVolatilitetenfungera.kanunionmonetär --

Alltvalutasubstitutionenutbreddökarkurserrörliga annatmer
fördelaktig.valutaunionframstår dålika mersomen

valuta-utanförbeslut ståför vidAlternativet Sverige attett en
rörliga växel-fullständigtbaseraddärmed politikblirunion en

växelkurserrörligadåligt,bra ellerHuruvida detta ärkurser. är om
harväxelkurser, varitmed fastaellerbättre änsämre ettett system

för långtskulle bäraemellan.ekonomerständigt Dettvisteämne
ståndpunkter.derasutvärderinghär göraatt aven

ochpolitiskadetemellertiduppfattningvanligEn är systemet,att
samhällsekonomiska hänsyn ilättarearbetsmarknadens etttarparter,

kronandärväxelkursregimundermed valutafast änsystem en
kostnadsökningar.takt meddeprecieras i

hardettakvarprisstabilitet dröjermåletgivetMen sattsatt om -
finanspolitikenförkommer effekternariksbanksfullmäktige attav -

annorlunda.bli

bilaga 4med den:riskernaochvalutasubstitution tfördjupningFör ex31 seaven
utredningen.till

huruvidabetänkandei sittSOU 1993:16 funderarEkonomikommissionen32 om
1980-talet.flutit underSverige kronaneller förvarit bättre sämredet hade om

då blivit ännuhadeförmodligentrovärdighetsproblemenBedömningen är att
påtrycketochvarit högresvårare handlingfrihetenkortsiktigaeftersom den

svenskadetförsämringenSlutsatsen ärstarkt.riksbanken sänka räntan att avatt
undersvenska kronandenförsvagningensammalagdaoch denpenningvärdet av
växel-fastflytande medåren med änblivit mindrehade20 knappastde senaste

kurs.
ecu-anknyt-svenskadenefteromtvistat, inte minstdock mycketär33 Argumentet

emellertidbedömare1992. dag de flestanovember I ärkollaps iningens ense om
trovärdighet.tillgenvägväxelkurs inte ärfastatt enen
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med rörligaI växelkurser får penningpolitiken ökadett system
betydelse för hålla prisstabilitet, samtidigt finanspolitikensatt som
möjligheter begränsas. blir dåRäntan styrmedel bland andra deniett
ekonomiska politiken. Problemet dock låg kan fallan-är räntaatt ge
de kronkurs. innebärDet visserligen exportindustrinatt gynnas, men

felaktiga grunder. Följden kan bli ökad inflation och dualen
ekonomi med eftersatta inhemska näringar.

nyckelfråga hurEn handeln och investeringarnaär i Sverige
påverkas dei olika alternativen. Forskningen här inte mycketger
vägledning. empiriska resultatDe finns från andra länder tydersom

effekten internationell handel försvinnande liten.är Inteatt
heller för direktinvesteringarna finns några empiriskt entydiga bevis.

utanförOm Sverige står den inre marknaden och bildas,EMU
kan det krävas betydande formpremier i skattelättnader ochav
förmåner för företagen ska välja investera framföri Sverigeatt att
andra områden.

Till syvende och handlarsist frågan valutaunionen Vilkenom om
politik förs deltagarländerna.typ av som av

denOm politiken blir den Sverigesämre ängemensamma som
kan tänkas föra, fall bliri så det bättre utanför valutaunionenståatt
och själv hålla kontroll penningpolitiken med alla dess begräns-över
ningar och tillkortakommanden. denOm politikengemensamma
däremot bidrar till reducera den makroekonomiska risken totaltatt

då kommer investeringarna öka, och tillväxten fart.sett, att att ta
Med andra ord: sköter ekonomi,sin det bra. Misskötergårman

den det dåligt.går gällerDet europeisknågonman oavsett om
valutaunion kommer till stånd eller inte.
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avslutningoch

samhällsekonomiskadebelysauppdraghaft iharUtredningen att
detdeltagande iförformerolikaför Sverigekonsekvenserna av

samarbetet.europeiska
EUSverigesåvälvaritharanalysarbetetsvårighet i somEn att

jämförasskaSverigedagensförändring. inteDet ärsigibefinner som
dag baraiheller intekommerSverigedagensmed EU. utatt somse

utanför EU.för ståbestämmerför vi attossatt
underelimineratsosäkerheternaharpunkterviktigatvåPå

utredningsarbetets gång.

antal hinderdecember Ettavslutades i 1993.Uruguay-rundan
fårAvtaletelimineras.sänks ellerhandelnglobaladenför

med EUrelationerför Sverigesbetydelse attgenomstor
ochteko-handelsrestriktionerGemenskapens t exegna

Påluckrasellerförsvinnakommerjordbruksområdet upp.att
ochmedlemskapmellanskillnadernadärmed ettblirsikt ett

utanförheltstårdär SverigesituationellerEES-avtal en
internationellblivithaskullevad demindre utanän en

handelsöverens-kommelse.
kommerSverigejanuariden 1994.kraftiträdde 1EES-avtalet

medhandelngällervaddiskriminerasdärmed inte varoratt
kapital. Sverigeocharbetskraftförrörlighetoch tjänster saint

debeslutsfattandet viapåverkakunnamånkommer i viss att
EES-institutionerna.gemensamma

användaförnaturligthar det varitbakgrunddenna attMot oss
förstajämförts isinhar ireferensalternativ. DetEES-avtalet tursom

ochmedlem EUfullvärdigdär Sverigesituation ärmedhand aven
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i andra hand med alternativ där Sverige helt och hålletett står
utanför den inre marknaden.

har dennaVi i studie framför allt granskat huvudämnen.två Det
handlar marknaden, dess krav och möjligheter.ena andraDetom
politiken, dess potential och faktiska innehåll.om

detHur går med den ekonomiska tillväxten blirSverigenär
del den inre marknaden Vilken blir skillnadenen av om

deltarSverige medlem i ellerEU avtalsslutandesom som part
i EES

detHur går med de områden vid medlemskap blirsom ett
föremål för beslutsfattande Vad sker jord-medgemensamt
bruks- och regionalpolitiken detHur går med handelspo-
litiken Vilka framtidsutsikter finns för stabiliseringspoliti-
ken

Den svårigheten harstörsta legat i det faktum har varitatt
jämföra inte tillståndtvungna medatt varandra. Detprocesser - -finns inget inga alternativ heter förblistatus dag.somiquo, som

Verkligheter förändras. Prognoser slår fel.
Vid jämförelse mellan därtill osäkra bliren detprocesser - -intill omöjligt kvantifieranäst de olika utfallen. ochatt En annanläsare kommer förmodligen förgäves leta efter beräkningar,att

och miljarderi ochprognoser utsagor ecu.
hadeDet varit fördel hade kunnat beskriva skillnadernaen om

i siffror och i fallnågra där det varit möjligt har så också skett.--
Samtidigt leder numeriska värden lätt tanken fel. De ettger

förledande intryck exakthet och precision; riktar fokus detaljerav
perspektivennär bör höjas fråntvärtom budgetnetton och pro-

centsatser.
viktigaDet inte vad låterär fångassig siffrori eller ställassom

i resultaträkning under fem eller tio framåt.upp en Dettre,
viktiga vilken utveckling iär kan vilka krafterväntas,stort som som

i rörelse, vilkasätts möjligheter tillfälletöppnassom om tas.--
Tidsperspektivet centralt. Konsekvensernaär EU-med-ettav

lemskap kan uppträda kort, medellång eller lång sikt. slutsatsVår
de konsekvensernaär största märks lång sikt.att
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X-âl-ä-ä-

Underbefolkningstäthet.och lågarealmedlandSverige är storett
industristruktur,byggtSverigeharårende 100 enuppsenaste

handeln givitinhemska råvaror,huvudsakgrundad i genomsom
levnadsstandard.höjdkraftigtochtillväxtstarktillupphov enen

harSverige1970-talet.börjanibrötsutvecklingDenna av
problem.samhällsekonomiskahaftdärefter

lågkonjunktureninternationelladenharårendeUnder senaste
liggergrundenproblemen. Iförvärratill gemensammabidragit att

bekymmer:europeiska

Konkur-förhållandevistillväxtenhög,Arbetslösheten är svag.I
och JapanUSAjättarövrigavärldsekonominsmot -rensen

frånhögteknologimellanklämsoviss. Västeuropasigter- Östeuropafrånlågkostnadskonkurrensochoch JapanUSA
kravställervilketåldras,Befolkningen trans-och Asien.

migrationstryckstarktfinnsSamtidigtfereringssystemen. ett
utanförländer Europa.från

nationelladetbegränsarintegrationeninternationellaDenI
Ländernaspolitiken.ekonomiskaför denhandlingsutrymmet

sammanflätadeallt intimareblivitårenharekonomier genom
längrefall intemångaiNationalstatenvarandra ärmed

beslut.ekonomisk-politiskacentralaförtillräcklig
därmedgällerförutsättningarsvårbestämbaraochsvåraNya,I

genomgårSverigekronan.flyterSverigepolitiken.för I en
sedanhögsta 1930-denArbetslösheten ärdepression.djup

obalans. Storakraftigifinansernaoffentliga ärtalet. De
stimulans-isoleradstatsskuldochbudget görunderskott i

riskabel.politik

Sverige ärbestämspolitikenochekonominför attavRamarna
ekonomiland, ärexportberoende extremtochlitet, öppet varsett

storföretag.sinadominerat av
möjligheterSverigesbegränsaröppenheten attochLitenheten

stakaochpolitikannorlundaradikaltomvärlden utfrånbedriva en
avvikande linje.kraftigten

industriproduktion anSverigeshälften enmerMer än -av
till-såvälförprodukterViktigagårfjärdedel BNP export.av - ochutvecklingFörimporteras.måstekonsumtionverkning som

marknaderutländskatilltillträdetdärför utanvälstånd Sverigei är
betydelse.avgörandediskriminering av
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Storföretagsberoendet tvingar samtidigt Sverige hänsyn tillatt ta
de alternativa investeringsmöjligheter och avsättningsmarknader somföretagen står inför. beslutDe fattas kon-15-20 störresom
cernkontor får därmed kraftiga effekter för utvecklingen sysselsätt-av
ningen och den totala investeringskvoten landet.i Oberoende avanslutningsform kommer dessa företag under överskådlig tid sättaatt
sin prägel den svenska ekonomin.

För Sverige därför reglernaär för de internationella handels-
relationerna särskilt betydelse, och deltagandet dei internatio-av stor
nella institutionerna handelns och valutasarnarbetets område vitalt.
Det denna bakgrundär har belyst konsekvensernamot ettavsvenskt medlemskap i bibehålletEU, EES-avtal och situationett en
där Sverige heltstår utanför samarbetet i EU.

Många de effekter har beskrivit dennaiav som rapport
uppkommer redan EES-avtalet. gällerDet inte minst effek-genom

de fyra rörligheterna förverkligas.terna att Därmed harav Sverige
blivit del den inre marknaden med undantag fören jordbruketav
och livsmedelssektorn.

Med EES-avtalet måste Sverige och deltagandeövriga Efta-länder
acceptera de regler EU-länderna sinsemellan beslutar ellersom -avstå och därmed riskera EES-avtaletatt tunnas ut.

Som EU-medlem får Sverige helt delaktighet besluts-ien annan
plats i Ministerrådet, representationprocessen i Parlamentgenom

och kommittéer och möjligheter till såväl formell informellsom
maktutövning.

medlemSom kan Sverige aktivt påverka besluten liksom vilka
frågor förs eller bort från dagordningen.som Som med-upp - -lem får Sverige vidare inflytandestörre tekniska standarderöverett

dei fall där EU-länderna eftersträvar Det ärgemensamma normer.
mycket viktigt för de svenska företag har Västeuropa sinsom somhemmamarknad.

Sverige kan medlem också tänkas påverka ställningstagandensom
frågori indirekt får effekt för svensk ekonomi alldelessom obe-

roende Sverige medlem ellerär gällerDet de ekono-av om t ex
miska för- och nackdelar för Sverige och svenskt näringsliv kansomfölja ÖsteuropaEU-politiköppen och Baltikum.en mer gentemot

gällerDet de tillfällen kan erbjudas påverka i fri-EUsom att mer
handelsvänlig riktning frågori där det kan jämnt mellanvägaannars
länder med den svenska och länder med andra handelspolitiskasynen
traditioner. Och det gäller även ansträngningar inom rniljöpoliti-t exken, där beslut koldioxidskatter kangemensamma om a stora
samhällsekonomiska effekter för Sverige.
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effekter,psykologiskapåtagligamycketocksåharMedlemskapet
samhällseko-näringslivetsåvälbetydelse förblikan somstoravsom

nomin.
följerkonsekvenserekonomiskademinst avsomgäller inteDet

och EES-medlemskapetvärderaroch investerarnaföretagenatt
olika.avtalet

med-mellanskillnadernasamhällsekonomiska ettviktigasteDe
markna-utanför den inreheltsituationochEES-avtaletlemskap, en

ochinriktningolikainvesteringarna väntaseftersomuppstården
alternativen.deomfattning i tre

den inreomfattasSverigeinnebärEES-avtal avEtt attI
flertaletinnebärrörligheten-nafyramarknaden. attDe
framförkommerInvesteringarnaförsvinner.handelshinder

förstorats.marknadenutgångspunkt iallt sin attta
kommervaraktigtSverigeinnebär attEU-rnedlemskapEtt attI
innebärEU-medlemskapetmarknaden. attden inreförbli i

ochutvecklingfortsattamarknadensden inredeltar iSverige
upphörakanellereroderarvarkendennatilltillträdetatt
andelhögredärförkanSverigevarsel.med års avenett

produktionavanceradiinvesteringarspecialiserade mermer
vidareförsäljning.ochtillsyftaralltframför exportsom

slåinriktningskillnader idessasikt kommer attårsPå några
tillväxttakt.inäringsstruktursåväl iigenom som

avkast-tillbarainteföretageninvesteringsbeslut varsinaI ser
gynnsam-marknadsförutsåttningarnaochhögst somningen är som

svårfångade bedömningarocksåingårövervägandena omI mermast.
villkorkändalångsiktiga dagensochstabilahur

debarainteinvesteringsklimatet,svenskadethelagällerDetta
Vadländer. in-andraochmellan Sverigevalföretagensstörsta
framtidekonomiskaSverigesmarknadernaoch tror omvesterarna liksomexpansion,företagensmedelstoraochsmådepåverkar även

satsningar.offentligafinansieramöjligheterna att
Deförväntningar.kvantifierasvårtmycketnaturligtvisDet attär

ochde bristerintervjuundersökningar, medhar gjortsstudier ärsom kanstudiersådanaprognosunderlagtillkortakommanden somsom
bestämtmöjligt sägaefterhand attisällan enattha. Det är ens

faktorer.vissaberoddeutvecklingiakttagen
åsikterforskar-rapporterochenkäterdel samtha tagitEfter avatt

detföretagsledareochfaekföreningsföreträdarebeslutsfattare,hos
årentiodeunder närmasteEli-medlemskapetbedömningvår att
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kommer spela förroll hur investeringarnaatt storen i Sverige, in i
Sverige och Sverige kommer utvecklas,ut ochur med dematt
näringslivsstrukturen, produktiviteten, lönebetalningsförmågan och
det ekonomiska välståndet.

EU-medlemskapet

Medlemskapet skiljer sig från EES-avtalet i två viktiga avseenden:

Den totala investeringsvolymen kan öka,väntas följdsom en
och handelsberoende företagattav export villkorenvet att

för deltagandet deni inre marknaden blir stabila. Investering-
kan öka bådeväntas i och tjänsteproducerandearna varu-

företag. Uppsvinget kan kort sikt bli betydande, och
sprider sig k multiplikatoreffekter i andra delargenom s ut

ekonomin.av
längeSå företagen inte betraktar EES-avtaletsom fulltsom

likvärdigt med medlemskap vad stabiliteten och långsiktig-ett
heten i åtaganden beträffar, länge kommer det bli skill-att
nader i investeringarnas inriktning. Ett EUacnedlesnskapkan
betyda specialiserade investeringar,mer andelstörreen
huvudkontor med forskningsavdelningar och specialistfunk-
tioner i Sverige, högre produktivitet, föräd-störreen ett
lingsvärde, starkare tillväxt och bättre lönebetalningsförmåga.
Svensk ekonomi bör därmed komma in i långsiktigten gynn-

tillväxtbana med, vi, bestående effektersammare formitror
högre produktivitet ochav utsikter för ökatgynnsammare

välstånd.

Denna bedömning gäller främst lite längre sikt, vilket också
har varit utredningens huvudsakliga tidsperspektiv. Vår uppfattning

emellertidär EU-beslutet kan betydelseatt för deävenstor
närmaste årens utveckling. beslutEtt medlemskap kan förlösa deom
investeringar behövs för undvika återhämtningsom alltföratt att en

slår kapacitetstaket.i beslutEttsnart medlemskap kan ocksåom
effekt den långaen gynnsam rakitan, förväntningarspeglarsom

Sveriges ekonomiska utveckling.om
Konsumenternas vinster uppstår i utsträckning redan viastor

EES-avtalet, eftersom de då kan dra den inre marknadensnytta av
hårdare konkurrens, lägre priser och utbudstörre ochav varor
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ochlivsmedeldock äveninlemmasEU-medlemskapetMedtjänster.
lägremedlemskapetinnebärområdendessaPåjordbruksvaror.

EES-avtalet.vidkonsumentpriser än
be-siktkortEU-medlemskapetinnebärStatsfinansiellt en

följd EES-statskassanAnspråken avpåfrestning.tydande som en
medan EU-fem år,iårkronormiljonertill 800uppgåravtalet perca

med möj-miljarderbudgetbidrag 20medlemskapet caometttarvar
följerDärtill1999.dock längstinfasning,ktill viss t mlighet 0s

skatteuttag.ochskattervissasänkningarsannolikt av
lägretillledermedlemskapetbelopp. Men enDet är omstora

Påfrestningenupplåning.förkostnadernaminskar statensränta
positivadentillrelationiövergående,dessutomstatskassan sattär

Vitill.upphovkanmedlemskapinvesteringseffekt geettsom
svensktillväxttakt ibestående, högretilllederdennabedömer enatt samladeSverigesdärmedförstärkssiktårsPåekonomi. ett par

ocksåskerSamhällsekonomiskt ettfinanser.offentligaochtillgångar
medelstrukturfonder. Dessaochbudgetfrån EGzsåterflödevisst
godo.tilländamålregionalaochjordbrukssektornfrämstkommer

demedförväxlasska inteanpassningskravenekonomiskaDe
slopademedlemskapfalldeI genombetalningarna.formella ett

framtidenikonsumtionsskatternabetydergränskontroller att t ex
någonintestatsfinansielldetta sam-innebärsänkas, menmåste en

svenskadenkvar ifinnskostnad. Resursernahällsekonomisk
16.1.diagramhushållenfast hosekonomin,

deautomatiskt lösaintekommerEU-medlemskap attEtt
vihantera. Menhar attekonomi trorsvenskproblem attsom högredeunderlättasdemmedtill rättakomma avmöjligheterna att

dåproduktivitetsutveckling somoch deninvesteringar gynnsammare
följa.kan

byggsproduktionskapacitet ut.innebärinvesteringar attHögre
kapacitetstaketslåska iåterSverigeriskenminskarDärmed snartatt

följd.överhettningstendenserochlöneglidning sommed
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Diagram 16.1 Flödet mellan statskassan, EU och samhällsekonomin

FORMELLA
EKONOMiSKAANPASSMNGS
ANPASSMNGS-KRAV
KRAV
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vilketstrukturomvandling,snabbtilllederinvesteringarHögre are
förädlingsvärde. Detochproduktivitettill högreupphov störreger

möjlig-konkurrenskraft ochinternationellbättreinnebär sini tur
internationellStärktekonomin.reallönenivå ihögretillheter en

ochomvärlden,medförbättrade affärerkonkurrenskraft innebär
skuldernaochunderskottennedmöjlighetsiktdessutom atten

förräntebetalningarfinanserna.offentliga Lägredei utrymmeger
skattesänkningarde gällerbudgeten antingeniandra prioriteringar -

tillhanda-utbuddetochför de tjänsterambitionereller större som
sektorn.offentligahålls dengenom

medvalutaunionsannolikt någondet intebedömerVi attsom
förverkligasMaastricht-fördragetmedenlighetdeltagandesvenskt i

deninomsamarbetetochskulle skeföre Menår 2000. omom
stabiliteten,makroekonomiskadenförbättratillverkligen bidrar att
förstärka debidra tillsänktytterligaredärigenom räntakan atten

någonvalutaunionendock inteeffekterna. Vipositiva somser
dagEU-medlemskap. Denbedömningenfaktoravgörande i ettav

kommer Sverigefattasskaeventuell unionbeslutet somom en
Sverige i såochutformningpåverka unionenskunnamedlem omatt

med ellerfall ska vara

marknadenUtanför den inre

Uppsägningstiden år.årsskiftet. ärvidträdde kraftEES-avtalet i ett
siktkortSverigeskälfinns någradetinteVi attatt troattanser

marknaden.denutanför inrekomma ståskulle att
kunnagradvisEES-avtaletdockskullesiktlängrelitetPå

enigamåsteEftaländerdeltagandeberorurholkas. Det omvaraatt
avtalet. någotOminföras iskabeslut inom EUdelar och attnya

regelverketdelarrelevantafallerreglerna,deland går avemot nya
styrka eftersomalltförlora idärmed kunnaskulleEES-avtaletbort.

Eftaländer hardagenssamarbete. Flerafördjupar sittEU-ländema av
tillleda intressetkanvilketEU-medlemskap,ansöktdärtill attom

falna.kanutveckla EESEU-ländernabland att
förstariktar isigframförts EUkritikdendelEn motsomav

föreslagits föråtgärder hardeEES-avtalet. Någrahand somavmot
skärptmedlemskaptillnejföljdernalindra t exettettatt av -

skulle ocksåregler.avtalets Dettaskulle stridavalutareglering mot-
marknaden.utanför den inrehamnarbidra till Sverigekunna att
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bedömerVi inte sannolikheten Sverige verkligen skulleatt
förlora sin EES-status särskilt deMen eventuella kost-som stor.
naderna, detta skulle inträffa, bland företagmångaom anses stora

det påverkar deras beteende och investeringsstrategieratt visavi den
inre marknaden. Risken liten, denär potentiella kostnadenmen
alltså omfattande åtskilliga företag det skälet bedömerinteatt av
EES-avtalet tillräckligt stabilt för fullt demsom att ut garantera en
säker tillvaro deltagare deni marknaden.inresom

Näringslivet skulle utanför den marknadeninre betydligt
villkor konkurrentersämre EU-länderna.än i reala handelskost-De

naderna skulle öka, vilket missgynnar och produktionexport
hemmaplan. Investeringarna i Sverige skulle därigenom minska.
Framför allt skulle de inriktas försörja lokal, begränsadatt en
marknad. Investeringsflödena kanSverige tänkas bli högreut ur som

följd företag vill sina avsättningsmarknader.en att storaav trygga
bedömningVår sådanär situation skulle medföra lägreatt en en

total investeringskvot, inriktning investeringarna,en annan en
långsammare strukturomvandling, lägre produktivitet och lägre
tillväxttalst. Sverige skulle då för överbrygga de möjlig-sämreatt
heterna för investeringar och tillväxt förmodligen kompen-tvingas

minskad attraktionskraft med andra fördelar. kan handlaDetsera en
skattebetingelser vilka skärper kravenom gynnsammare --

statskassan kanännu Det också handla löne ochsämremer. om
anställningsvillkor för för högre vinstnivå föratt utrymmege en
företagen.

ekonomisk-politiskaDen handlingsfriheten skulle visserligen
formellt bli utanför den inre marknaden.större Handelspolitikensett
och jordbrukspolitiken bestäms då helt fulltoch Sverige självt.av

gällerDetsamma utformningen olika stödregler.av
begränsningarMen i underskott skuldsättningoch kan bli svårare

hantera vid lägre tillväxt. facto blirDe därför handlings-att en
friheten mindre. hellerDet säkert detinte alltid politisktär äratt
möjligt utnyttja handlingsfriheten till fatta ekonomisktdeatt att sett

rationella besluten. Svårigheten i många länder förändramest att
jordbrukspolitiken exempel därpå.är ett

praktikenI vi Sverige utanför den marknadeninretror att - --skulle ställas inför val mellan olikatvå strategier:ett

En utåtriktad ekonomi, med lönesättning,aggressivextremt
hård konkurrens skattemässigt företagarvill-men gynnsamma
kor, nation den hårda drillas till högvägensamt en som
tillväxt bättreoch finanser.
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omgärdad ekono-protektionismmedoch vissslutenEn mer
den skärptaeffekternakort sikt dämparmi, avsom

sikt lägrelängreomvärldskonkurrensen, gersommen
ekonomisk stagnation.näringsliv ochtillväxt, svagare

valvilketberoroch producenterför konsumenterUtfallet
träffas.fallisom

konkurreraförsökerinnebär Sverigeförsta strateginDen att
fallandra. dettaarbetskraftskostnader Ierbjuda lägre änattgenom

där kanländerfrån företag ibarakonkurrensen intekommer man
frånocksåkommerfördelar.EU-medlemskapets Dendra nytta av

slåellertillämparredan vägde länder ärproducenter i attnusom
länder Ostasiendet igällerlågskostnadsstrategi.denna Främstin

Östeuropa. blirproducenternaTrycket större.och
har antagligenlägrefördel priser,kan draKonsumenterna menav

köpkraft.ochreallönerlägreockså
för konsumenterna.till högre priserlederandra strateginDen

skydda svenskskulle inledningsvisprotektionistiskt alternativEtt
medförasiktlängrekonkurrens,utländskfrånproduktion men

godförkrävsstrukturomvandlingutslagning. Denstörre ensom
riskerarförsvåras.realinkomsterna Konsumenternautveckling attav

Omvandlingenreallöner.och lägrehögre priserbådeförlora genom
knappastlängdenkandel, iproducenternasförfördröjs men

kärvare.förnyelsen blirförVillkorenundvikas.
marknadenutanför den inresituationbedömningVår är att en

siktochosäkerhet,innebärdet alternativ störstär somsom
allvarligaste på-och deomstållningskravenhårdastedemedför

svensk Samhällsekonomi.förfrestningarna

-b al-

för företageffekternagenomgångkortareföljande sidorPå görs aven
områden:centralanågrahushålloch samt
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Företagen

Produoenterna
TillträdeEES: till inre marknaden, hårdare konkurrens. Större
möjligheter själva bryta andra marknader.in Godaatt
möjligheter för företag verkar offentliginomsom upp-
handling. förSvårare branscher hittills skydda-varitsom
de handelshinder och regleringar.av

EU: Utöver möjligheterEES också inflytandevinna överatt
standarder och konkurrensregler. varaktig-Garantier om
het stabilareoch investeringsförhållanden. Kraftiga sub-
ventioner och återilöden till jordbruksnäringen och till
regionala stödområden.

Utanför: Relativt försämrad position konkurrenter inomgentemot
marknaden. handelskostnader.Högre

Konkurrensen
Hård. skärpsEES: takt medi den inre marknaden föratt
verkiigas.

EU: Samma i EES-avtalet. inflytandeSveriges översom
konkurrensreglerna

Utanför: Beror strategi. beslutEtt utanför denstå inreatt
marknaden leder förmodligen till val mellanett en mer
sluten ekonomi eller ekonomi. detIöppenextremten
förra fallet blir det protektionistiska och skyddinslag för
svenska företag. det falletI blir konkurrensensenare
hårdare deni marknaden.inreän

Investeringsklimatet
EES: förväntningarBeror framtida ekonomiskom ut-

veckling i ochSverige Eli-länderna. EES-avtalet innebär
utlandskonkurrerande företag diskriminerasinteatta

jämfört EU-företag.med
jämförtEU: Förbättras med eftersomEES medlemskapet ger

garanti deltagandet den inre marknadeni bliratten om
varaktigt. Får effekt för investeringar ärgynnsam som
särskilt beroende stabilitet och. de fyra rörlig-av attav
heterna blir bestående. Möjlighet lägretill ränta.

Utanför: Dåligt beroende risk för diskriminering svenskaa av
företag vid offentlig upphandling ioch utformningt ex iav
produktstandarder i EG. i
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Direktinvesteringarna
marknaden.tillfrämst tillgångbyggerInvesteringarnaEES:

utomeuropeiska investeringar.attraheraSvårt att
Ökad specialiserademöjlighetmedförstabilitetEU: att

förädlingsvärde,högregrund förläggerinvesteringar, som
tillväxtutsikter.produktivitet ochhögre gynnsammare

sökerinvesteringarinvesteringsutveckling. TyngreUtanför: Svag
frånsig Sverige.

Strukturomvandlingen
konkunskärptaföljd denförutSnabbareEES: än en avsom

utslagningstryck ickedärmedoch störrerensen
företag.branscher ochkonkurrenskraftiga

konkurrenseffelcteneftersomvidSnabbare EES, utöverEU: än
speciali-andelhögrekapitalnybildningenockså genomav

stimuleras.kan kommaserade investeringar att
tillämpakanSverigelångsammare.InledningsvisUtanför: en mer

försämradock kommerprotektionistisk vilketstrategi, att
omvandlingensmåningomtillväxtmöilighetema. Så tar

för förnyeisen.förutsättningarmedfart, sämre

produktionför FoU-intensivFörutsättningar
goda.RelativtEES:

andelen specialise-eftersomvid EES-alternativetBättreEU: än
öka.rade investeringar väntas

förhit ochlockaför FoUinsatserUtanför: Kräver större attatt
och dethandelskostnaderrealaökadedekompensera
utanförsituationföljermarknadstillträdesämre ensom

marknaden.

Hushållen

Konsumenterna
marknaden. Lägrekonkurrensen den inreEES: Gynnas av

utbud.priser. Större
ocksåföljerDärtilleffekter EES.EU: Samma attsom av

blidockkanKlädpriserblir lägre.livsmedelsprisema
tid.under årshögrenågot ett par
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Utanför: vilkenBeror strategi Sverige falli väljer. Extrem
öppenhet handelspolitiki och jordbrukspolitik och
frihandel konsumenteffekter. Enger gynnsamma mer
protektionistisk hållning betyder effektivitet ochsämre
högre prisnivå.

sysselsättningen
EES: inre marknadenDen innebär hårdare konkurrens med

krav på omvandling.större del dennaEn anpassningav
har redan gjorts.

EU: medlemskapEtt stärker tilltron till svensk ekonomi,
inverkar positivt förlöserochräntan investeringar som
ökar sysselsättningen och minskar risken för överhett-
ning.

Utanför: reallöneutvecklingEn försvårar möjligheternasvagare att
löneförhandlingarnai klara avvägningen mellan lönekrav

och hög sysselsättning.

Reallönenivån
EES: påverkasKan deni utsträckning den inre marknaden

Ökar effektiviteten och därmed konkurrenskraften hos
svenska företag.
MöjligheterEU: till specialiserad produktion och flermer
välavlönade arbeten högre förädlingsvärde ochger ut-

för högre reallöner.rymme
Utanför: Lägre nivå följd investeringarna minskar,attsom en av

specialiseringen sjunker, strukturomvandlingen lång-går
och produktivitetsutvecklingen blirsammare svagare.

Arbetsmarknaden
DelEES: den inre arbetsmarknaden med utbildnings-av nya
och arbetsmöjligheter. riskViss för "brain-drain av
högutbildade med specialistkompetens.

högreEU: andelEn arbetstillfällen med specialistinriktning i
Sverige följd fortsatt specialisering. Störresom en av
möjligheter till "brain-return.

Utanför: begränsad arbetsmarknad,Mer lägrenågot utbud i varia-
tion och efterfrågan. Väsentligt mindre utbyte med andra
länders arbetsmarknad.
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Politiken

Skatterna
berorSkattesatserbegränsad anpassningVissEES: somav

rörlighet.produktionsfaktorernas
slopadeberorkrav anpassningökadeVissaEU: som

skattetryck.ändratgränskontroller. kravInga
krävsstrategival detsjälvständighet.Formell BerorUtanför: om

vinstandel förkapitalskatter och högresänkta attt ex
marknadstillträ-lägesnackdelar ochför sämrekompensera

de.

Statskassan
ochfonderavgift tillårkronor imiljonerEES: Ca 800 per

anpassningskrav.ekonomiskainstitutioner samt
ekonomiskaavgiftikronormiljarderCaEU: 20 samt an-

minskakanskattesidan. Lägre räntapassningskrav
upplåningskostnad.

Ekonomiskastatskassan.kravFormellt ingaUtanför: anpass-
Sverigevilken strategberoendeblirningskrav somav

väljer.

Handelspolitiken
tredjehandelspolitiktillämparSverigeEES: gentemotegen

ursprungsmärkningkravochGränskontrollerland.
kvarstår.

återregleringsiktkortPåtullunionen.ingår iSverigeEU: av
slopas.gränskontrollerteko-importen. Interna

frihandelsavta-inledningsvisbaserasHandelsrelationerUtanför:
Hårdareregelverk.VVTOzsindustrivarorförlet samt

dis-antidumprzingsåtgärderRisk förgränskontroller. samt
upphandling.offentligvidkriminering

jordbrukspolitiken
avtalBilateralamarknaden.den inreOmfattasEES: omav

självständighet.livsmedel. Formellvissafrihandel för
bud-denfinansierasIngår i CAP, överEU: gemensammasom

Återflöde prisersvenska bönder.till Lägrefrån EGgeten.
högrekonsumentpriser,lägreochråvaran pro-men

jordräntan.ducentöverskott bl genoma



Slutsatser och448 avslutning

Utanför: Formell självständighet liksom i dvsEES, möjlighet att
bedriva samhällsekonomiskt effektivare jordbrukspoli-en
tik.

Den regionala fördelningen
EES: statligaDet stödet begränsas konkurrensregler.EGzsav
EU: ytterligareInga begränsningar StödEES. frånutöver

strukturfonderna tillsammans med ökade anslagger ur
statskassan till stödregioner.mer resurser

Utanför: Oklara effekter. Möjligheten till självständiga regio-mer
nalpolitiska stödinsatser kan motverkas långsammaav en

tillväxttakt och allmän ekonomisksämre utveckling.re

Tillväxten
EES: Möjligheter följd skärpt konkurrens och högresom en av

effektivitet ekonomin.i
EU: förutsättningarBättre med EESän stabilitet.störregenom

Höjd investeringskvot och högre andel specialiserade
investeringar möjliggör produktivitetsvinster.större

Utanför: lägreLägre investeringskvot, långsammare struk-genom
turomvandling och eventuellt konkurrens.sämre

ii-üñi-F

harVi studerat effekterna för Sverige olika alternativ förhållandeiav
till och denEU inre marknaden. Våra bedömningar be-ettrymmer
tydande mått osäkerhet mångai enskildheter, ändåav men ger oss
tillräckligt underlag för forma uppfattning helheten.att en om

Sverige i förändring.är Sverige kommertio år intestatt om att
Sverige dag.i EU kommertio år inte detutse som om att utse som

EU i dag.vi ser
Sverige påverkas EU. slutsatsVår effekternaärav att ettav

medlemskap kommer bli för svenskt näringsliv,att gynnsamma
svenska konsumenter och den samlade samhällsekonomin.

Sverige kommer medlem påverkaäven EU.som att
Det vårär övertygelse svenskt EU-medlemskap positivtatt ett

kan bidra också till utveckling.EU:s
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närman-Kravkonvergenskriterierstordrifts-Byggervara.sammaav tillSyftarMaastricht-fördraget.de i attVolvoinnebärochfördelar, attt ex iingåtänktaländer ärtillVolkswagen att enochTysklandtillsäljs som

bättreibringasskavalutaunion sam-Sverige.
säkerställaSkavarandra.medklang

utvecklingenekonomiskadenkon-inteResurserinvesteringar attsom valuta-framtidaeventuellinomföranvändsställeti enattutansumeras lederoch intebalanseradblirunionframtiden.ikonsumtionenökakunna
länderolikamellanspänningartill

konvergenskri-Femeller regioner.Investeringarnasinvesteringskvot
länderdeEndasttillämpas.terier somiproduktionentotaladenandel av inträda i EMU.fårdessauppfyllervisseller iBNPekonominhela en

bransch.
studerarInnebärsiktkort att man

underekonominmedskervaddvs enrealkapital,kapitalstock Det som
insats-vissatidsperiodkort attfordonfastigheter,maskiner, m m begränsade.eller ärfaktorertidpunkt.vid given resurserfinns ensom svårtdetkansiktkortPå attt varaex

kraftigvidproduktionökaförhand- upp-serieKennedy-rundan enEn
siktlite längrePåefterfrågan.igånginommellan 1964-1967lingar ramen

sinbyggaföretaghinnertarif-såväl utreducerasyfte ettför iGatt att kapa-höjadärigenomochverksamhethandelshinder.icke-tariffärafära som
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citeten. siktKort innebär generellt med miljö, löntagarnas rättigheter,
period mindre fem år.änsett konsumentskydd,en kultur, utbildning,

hälsofrågor Samarbetet fortsätterm m.LAS Lagen anställningsskydd de flesta områdenom enligt EG:s reg-
ler; b riktlinjer deras för attuppLomé-konventionen Avtal mellan vidareEG med det ekonomiska samarbe-

och de ACP-länderna69 be- i riktning cEMU; Parlamen-som teta mot
handelspolitikrör och bistånd. Kon- roll förstärks.tets

ventionen länderna tull- Del Gällergaranterar utrikes- och säkerhets-
frihet för delen derasstörre politik.av export
till EG. Merparten EUzs bistånd Del Samarbete i inrikes- ochav rätts-

tillgår de k ACP-länderna69 frågor berörs gränsernas öppnan-somAfrika, Karibien och Stilla havet de, främst flykting- och invandrar-om
omfattas Lomé-konventionen. politik bekämpandesom av interna-samt av

tionell brottslighet.
Luxemburg-kompromissen Upp-
görelse efter franska krav 1966 marginalkostnad Kostnaden för densom
innebar medlemsländerna hade sist produceradeatt enheten av en varaivetorätt måtte ministerrådet eller tjänst. Kallasatt gränskost-ävenen
inte kunde besluta något gick naden.om som

medlemslands vitala intressenett
Denna kom undervetorätt de makroekonomiemot. Teori studerarsomföljande åren både brukas och hela samhällsekonomin,att den totala

missbrukas. Kompromissen blev produktionen, sysselsättningen, räntanen av
de främsta anledningarna till EG:s den allmänna prisnivån.att samt
beslutskraft försvagades fram till 1987
då Enhetsakten införde ökad använd- MCA Monetära utjämningsbelopp
ning majoritetsbeslut. inomav EG:s jordbrukspolitik vid han-

del mellan medlemsländerna. Ska mot-lång sikt Den tidshorisont verka de snedvridningseffektersom somtillåter alla och insats-att uppstår grundresurser prisnivånattavfaktorer flexibla och kanär jordbruksprodukter i realiteten inteanpassas är
efter rådande behov. Infrastruktur densamma inomär hela Gemenskapen.

begränsad kort sikt, Avskaffadesen resurs 1993.men
lång sikt det ingen begränsadär

eftersom och telenätvägar mervärdesskattresurs skattEnnya tas utsomkan skapas. Detsamma gäller värdeökningenm förädlingsvärdetm i
personal behöver utbildas eller Ärvarje produktionsled.som proportio-
produktionskapacitet måste nell värde. Skatt kon-som påmot varansskapas. Lång sikt innebär generellt surntion.set

tio år.änmer
MFA Multifiberavtalet. Säröverens-

Maastricht-fördraget Fördraget kommelse inom för förGattom ramenEG:s vidareutveckling till den handeln med textilvaror. Innebär attEuropeiska Unionen, EU. Ersätter åtgärder kan vidtas selektivt, dvs två
Romfördraget och Enhetsakten länder kan bilateralt avtalasom om enGemenskapens grundlag från 1993. begränsning handeln med textil-avSamarbetet vilar på k pelare: dem emellan.tre Detta gällers varor nor-Del omfattar1 EG-samarbetet med malt inte inom Gatts regelsystem.
följande tillägg: a samarbetet utvidgas Multifiberavtalets praktiska effekter är
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Kanada,mellanFrihandelsavtalNaftatekoexportu-ländernasbegränsaatt
och USA.Mexicoi-länderna.till

inflationNon-acceleratingNAIRUGrundläggandegynnad nationmest arbetslös-unemployment. Denofvarjeinnebärprincip i Gatt rateattsom medförenlighetsnivå ärrättigheteller enfrihetförmån, somsom iblandKallasinflationstakt.konstantförmedgeravtalsslutandenågon part
strukturellaellernaturligadenmedgesskaocksåland,från ettvaror

arbetslöshetsnivån.andrafrån Gatt-likadanaför varor
medlemmar.

för måttBeteckningnominell som
dessochprisnivåntillhänsyninteförflyttning.Människorsmigration tar

tillväxtennominellaförändring. Denutvandring.ochIn-
iBNPförändringen avt exanger

reala tillväxtenoch Denkronor ören.studerarTeorimikroekonomi som tagitsedanförändringenenskildadetmarknaden, manenskildaden anger
nominellaDeninflationen.tillhänsynhushållet.enskildaoch detföretaget

värdetdärigenomblåserökningenindividens uppBegrepp nytto-som falli dettamätenhetenvinst-företagetsoch attmaximering genom
värde.iförloratkronor harmikro-centrala inommaximering är

analys.ekonomisk
förorganisationTidigareNordek nor-

samarbete.ekonomisktdisktbeslutandeMinisterrådet Högsta
godkännerMinisterrådeti EU.organ Investeringarnyinvesteringarinomlagarstiftar somochbudgetEG:s

Skiljerökar.realkapitaletinnebärför-medlemsländernadärområden att
förvärvsinveste-fråni måttosigtillämpabundit sig gemensammaatt

ringar.medlemmar.Rådet har 12regler.
utrikesministrarnadetOftast är som

ekono-förOrganisationenrespek- OECDocksåkandetmöts, varamen utveckling. Deochsamarbetemisktfackministrar.tive
ekonomiskaindustriländernasvästliga

Bildades 1948.samarbetsorganisation.tvåflerOmfattarmultilateralt än
bilateralt.Jämförländer.ellerparter dominerasMarknadoligopol avsom

företag.någraFörhållandetmultiplikatoreffekt att
följdverkningarförändringviss geren konkurrensoligopolistiskblireffektenslutligadengör attsom marknadKonkurrensenden somdvsursprungliga,den enänstörre struk-oligopolistiskkännetecknasringarskaparförändringeninitiala av

underlägre änKonkurrensen ärÖkade investeringar tur.vattnet. gene-
konkurrens.frii sininkomster,ökade tursomrerar

ochskatteintäkterökadegenererar kravMarknadensomvandlingstryckinkomsterökadeytterligare attgenom konkurrenshårdt viaföretagstiger,konsumtionentotaladen exosv.
förnyaochrationaliseraeffekten versam-slutligablir denDärigenom att

heten.denbetydligt änekonomin större
multipli-ekonominstackinitiala, vare

katoreffekter.
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Parisfördraget Upprättade den Euro- realkapital Den produktionsapparat
peiska Kol- och Stålgemenskapen, består maskiner, byggnader,som avEKSG, mellan Frankrike, Belgien, transportmedel, vägar m m.Nederländerna, Luxemburg, Italien
och Västtyskland. Parisfördraget är recession En ån den ekono-ne S avtillsammans med Romfördraget och miska aktiviteten.
Euroatoms fördrag EG-samarbetets
fundament. revalvering uppskrivningEn valu-av

värde.tans
preferensavtal Avtal ingåtts mel-som
lan eller fleratvå eller nationer RiksgäldskontoretarterP Den myndighet
och medger ömsesidign n förmånsbe- skötersom upplåning ochsom statens an-handling vad gäller handel. för statsskuldspolitiken.svarar

principen likabehandling Icke- Romfördragctom Fördrag från 1957 omdiskriminering. Inom exempelvis EEG. Gemenskapens grundlag och
handelspolitiken innebär principen regeringsform. Till sin egentliga naturlikabehandling alla utländskaom överenskommelseatt mellan länderenleverantörer behandling behåller singessamma nationella handlings-som
vad gäller tillträde till den inhemska frihet, samtidigt bereddaärmen attmarknaden. klart angivna villkor och inom precist

definierade områden begränsa eller av-principen ömsesidighet, dvs frånstå sinom handlingsfrihetsuveräna
ömsesidig behandling. handels-Ur och överlämna dennaett till Gemen-
perspektiv betyder det två skapen.att parter

varandra ömsesidiga förmåner vadger
gäller tillträde till den mark- Rådet Se Ministerrådet.egna
naden.

Schengen-överenskommelsen Över-
prisindex hopvägningEn olika enskommelse mellan Benelux-länder-av
priser till måttett Frankrike,gemensamt Tyskland, Italien,na,prisnivån. Spanien och Portugal syftar tillsom

avskaffa gränskontrollerna föratt
prisdifferentering Innebär persontrafik ländernaatt emellan,en samtsäljare bjuder produkt till olika ökad kontrollenut vid deen externapriser till olika köpare. Skillnader i gränserna.
priserna inte motiveradeär olik-av
heter i produktionskostnaderna. Schuman-planen Plan lades framsom

franske utrikesministern Robertav
produktivitet Mått produktion Schuman Tog initiativet1950. tillper attinsatt resursenhet t arbetad Tysklands och Frankrikesex per kol- och
timme. stålindustri skulle underställas en ge-

överstatlig myndighet. Planenmensam
Förutsägelse den ekono- leddeprognos till bildandet Europeiskaom kol-avmiska utvecklingen i framtiden. och stålgemenskapen.

ratificiering Godkännande skattekilar Skillnaden mellantav ett mark-ex
avtal. nadspriset och tjänster ochvaror

priset efter skatt.
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länderSammanslutningtullunionekonomiska avstabiliseringspolitik Den
handeln demtullarnaavskaffarochfinans-hjälpmedpolitik somavsom emellan, upprättarsysselsätt- gemensamfull ensöker nåpenningpolitik men

länder.andratullmurjämvikt ioch motprisnivåstabilning,
bytesbalansen.

del denInnebärtullrestition att aven
importe-betalastull närliggerAvtalStockholms-avtalet varaensomsom vidåterbetalasdeltill export.samarbete.Eftalåndernasförgrund entill ras

im-för insatsvarorfrämstGäller somjanuari 1960.Undertecknades i
sedanochbearbetasför attporteras

Ändlöst, arbete.fåfängt exporteras.sisyfosarbete
gudasagangrekiskadenEnligt var arbetarFN-organisationUnctaddödliga. Dåbland somslugasteSisyfos den

fokuserarmed Gatt,parallelltgud,dödsrikets menHades,överlistathan
u-ländernaochmellanhandeln samtvältrastrafftillfick han sten-ettatt UNCTADu-länderna. Inommellanunderjorden.iberguppförblock ett GSP-frågornabehandlastidenhela omdock trullade exStenen ner

omfattning.systemensigen.

Bestämmelserursprungsregler omEU-låndernasstrukturfondema
eller intesvenskvad görskill-regionala varautjämna enförfonder somatt vidkrångeladministrativtskapartredjedelTarEU.nader inom enca

ibudgeten export.den an-gemensammaav
språk.

Förhandlingar iUruguay-rundan
ochinleddes 1986regiGattsBetecknarstrukturomvandling somen Resultera-december 1993.avslutades inäringardär vissafortgående process industrivaror.tullsånkningarde imedanframåt,gårverksamheteroch

tjänsterÄven jordbruksprodukter,ochbetydelseiminskarandra
iingårimmaterialråttigheterochhelt.avvecklaskanskesmåningom

avtalet.
iblandKallassubsidiaritetsprincipen

tull im-Särskildutjämningstullinnebärochnärhetsprincipen attäven sub-deutjämnaförmed- attbör nära port varorEUbeslut inom avtas indirektellerdirektventionerdetEndastmöjligt. somborgarna somsom eller exportörerproducenterbeviljasnationell,effektivtkaninte göras
exportlandet.iskalokal nivå görasregional eller varanav

gemenskapsnivå.
betalningsmedel.landsvaluta Ett

Kategorihandelshindertekniska av defrånvalutorUrvalvalutakorghandelshinder avicke-tariffära om-som oftasthandelspartnerna,viktigasteochföreskriftertekniskafattar
betydel-relativaderasefterhopvägdaförpacknings-,inklusivestandarder,

etiketteringskrav,ochmärknings- SC.
provningsarrangemang.samt mellanValutasamarbetevalutaormen

underländervästeuropeiskadelförtxillättnadTillfälligtullsuspension en
1970-talet.inomproducerasinteinsatsvaror som

EU.
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valutaunion Två eller fler stater som
har valuta. Innebären gemensam att
även penningpolitiken blir gemensam.

vertikala investeringar Investeringar
kompletterar övrig produktion.som

Bygger produktionsförutsättningar
och komparativa fördelar. När det
gäller internationella företag
förutsätter vertikala investeringar att
handeln löper friktionsfritt. Innebär
ofta högt förädlingsvärde eftersom de
grundar sig specialisering.

Vitboken Dokument räkna-1985som
de alla åtgärder måste vidtasupp som
för den inre marknaden och deatt
fyra rörligheterna skulle kunna för-
verkligas. Satte slutdatum till
den januari1 1993.

WTO Multilaterala handelsorgani-
sationen. Resultatet Uruguay-av
rundan. Består delar,treav varav
Gatt-avtalet är en.

Världsbanken Lånar påut pengar
förmånliga villkor till investeringar i
u-länderna.
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Direktiv

anför.Wibble,statsrådetFinansdepartementet,Chefen för

förslagMitt

kommittéDinkelspiel,statsrådetmedsamrådefterföreslår,Jag att en
konsekven-samhällsekonomiskabelysa deuppdragmedtillkallas att

västeuropeiskadendeltagande iformer förolikaför Sverige avserna
integrationen.

Bakgrund

deutvecklingochtillkomsteuropeiska gemenskapens ärDen en av
under deomvärldförändringarna vårigenomgripande senastemest

samhällsekono-svenskadenpåverkarutvecklingdecennierna. EGzs
områden.olikaradrnin en

Sverigesdåvarande regeringendenöverlämnadejuliDen 19911
utrikesministern,holländsketill denmedlemskapansökan somom

svensktFörhandlingarnaordförandeland.företrädde EGzs ettom
inledas under våren 1993.medlemskap kommer att

ställningtillfälleberedasskallmedborgarnaAvsikten är taattatt
därförfolkomröstning. Detförhandlingsresultatet i ärtill storaven

ochallsidigt såinnebörd belyses såEG-medlemskapetsbetydelse att
folkomröstningen.föremöjligtgrundligt som

andrafolkrörelserna,politiska partierna,spelar dearbetedettaI
roll.viktigenskildaföretag och mångamassmedia,organisationer, en

folkrörel-stöderEuropainformationfördelegationenGenom staten
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och det övriga organisationslivets upplysningsverksamhet.sernas
regeringskanslietInom har särskilt sekretariat förupprättatsett

information Sverige och den europeiska integrationen.om
finns emellertidDet också behov med stöd till-ett attav av

gängliga inom forskningen och förvaltningen sakkunnigtresurser
analysera många de frågor diskussioneni Sverigeav restssom om
och de europeiska integrationssträvandena. väsentligtDet är att
granska konsekvenserna såväl svenskt medlemskapettav attsom av

skulleSverige välja stå utanför EG/ EU. angelägetDet äratt att
långt möjligt skapa kunskapsgrund debatten.i kanDeten gemensam

del frågori leda till slutsatsen entydig bedömning svårären att att
och därför värderingargöra, måste spela roll för ställ-störreatt en

ningstagandet. inställningenOavsett huvudfrågani bör det ettvara
allmänt intresse sådan kommergenomgång till stånd.att en

kommitté bör därförEn tillkallas med uppgift utreda deatt sam-
hällsekonorniska konsekvenserna för Sverige olika former för del-av
tagande deni västeuropeiska integrationen.

Uppdraget

första hand bör konsekvensanalysenI inriktas integrationens
inverkan den svenska samhällsekonomin.

Kommittén har frihet välja vilka frågor denstor att attsom anser
det väsentligt behandla.är angelägetDet den belyserärmest att att
vilka konsekvenser EG/EU-medlemskap eller beslut ståett ett att-
utanför EG/ kan förEU samhällsekonomin vidi bemärkelse.-

gäller baraDet inte den ekonomiska tillväxten, arbetsmarknadspoliti-
ken och sysselsättningen, konsekvenserna för konsumen-ävenutan

den sociala välfärden, den regionala utvecklingen, miljön ochterna,
jämställdheten. sådan analys börEn begränsainte tillsig de former
för svenskt deltagande i integrationen tänkbara under deärsom

åren,närmaste omfatta följdernaäven medlemskaputan ettav
respektive icke-medlemskap längrei perspektiv.ett

Kommittén bör belysa frågor den finner relevanta i EG-som
Ävendebatten. områden formelltinte påverkas EG-med-som av

lemskap eller kan behandlas de spelar roll den offentligaiom en
debatten. Innebörden dettai kommittén inte behöverär striktatt
begränsa tillsig de områden där EG-frågan påverkar den sarnhällseko-
nomiska utvecklingen.
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de analyseråterfinnskommitténs arbete iunderlag förEtt som
SOUarbeteLångtidsutredningens 1992:19förinomgjorts ramen

västeuropeiska integrations-detredovisningarbilagor, demed i av
handels-Utrikesdepartementetsfortlöpande utarbetatsarbetet avsom

utarbetats ihandelspolitiska analyser Kommers-deavdelning, i som
EG-medlem-konsekvensernakollegium, i promemoriorna ettavom

detskatterna ochochskatteområdet Sverige,skap Europa
Lindbeck-kommis-den k1992:116, iområdet Dsmonetära samt s

utländskarelevantakommittén delVidare börsionens tarapport. av
EG-kommissio-Sverige,yttrandeaEG-komrnissionensstudier, om

s.k. Cecchini-deneffektermarknadensdenanalys inrenens av
Market,One Onevalutaunionrapporten och förslaget om en

ekonomiska konse-EG-utvidgningensCEPR-studienMoney, om
integrationsanalyserEFTA-sekretariatetskvenser, mm

medreferensgruppparlamentariskkommittén knytasTill skall en
för de politiskaföreträdare partierna.

huvud-skall redovisas ikommitténs arbeteResultatet ettav
Kommit-novemberföreligga denbetänkande bör 1993.1senastsom

fördelbetänkandenförhand publiceratén får ochinitiera att
området.delproblemolika inomsärskilt belysa

Hemställan

hemställer regering-anfört jagtill vad harMed hänvisning jag attnu
chefen för Finansdepartementetbemyndigaren

kommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven -
olikahurbedömaförledamötermed högst tio1976:119 att-

kaneuropeiska integrationendeltagande densvenskt iförformer
avseenden,olikautveckling isamhällsekonomiskapåverka Sveriges

ordförande,ledamöterna attatt utse varaen av

biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
kommittén.

huvud-sjundebelastakostnaderna skallhemställerVidare jag att
Utredningartitelns anslag m m.
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Beslut

ansluterRegeringen föredragandenssig till överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Finansdepartementet
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