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1 Utredningens syfte och metod

Europa under fyra decennier delat iän två delar, ochöst väst,var mer
och de ekonomiska relationerna dem emellan begränsade. Med för-var

Östeuropa,ändringarna i Central- och och med fall, kornmurens
Europa påbörja återförening.att vägen De central- ochmot östeuro-
peiska länderna kom, i varierande takt och grad,än sig denärmaattom
demokratiska och marknadsekonomiska längesystem som
karaktäriserat länderna i Västeuropa. de tidigareFör planekonomiema i

fanns stark integrerasöst med bådesträvan symboliskaatt väst,en av
Ävenoch ekonomiska skäl. i fanns denna tillväst strävanav

ekonomisk integration, inte minst säkerhetspolitiska skäl. förstaEttav
de s.k. associations- ellersteg Europaavtalen, innebärvar som en

relativt betydande liberalisering handeln mellan ochEU Central- ochav
Östeuropa.

ÖsteuropaDe tidigare planekonomiema i Central- och har
emellertid inte nöjt sig med dessa avtal ansöker fullvärdigtutan nu om
medlemskap i den Europeiska unionen. Elva länder s.k. kandidat-är
länder. Dessa Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien,är: Lettland,
Estland, Litauen, Bulgarien, Tjeckien och Slovenien. Vidare

Cypem.1tillkommer ansökan medlemskap från Vid deten om
Europeiska rådets i Köpenhamn 1992 förband sigmöte unionens
medlemmar de länderna, under förutsättningatt dessauppta attnya
uppfyller kraven på och på ha fungeranderättsstater mark-att attvara
nadsekonomier. Vid årsskiftet 1997-98 kommer också förhandlingar

medlemskap inledas mellan kandidatländema och EU.attom
Europa har därmed påbörjat förändringsprocess på sikten som

ganska dramatiskt kan förväntas förändra Europas ekonomi. deI
nuvarande EU-ländema bor 340 miljoner människor. Kandidat-ca
länderna har sammanlagt befolkning på knappt miljoner.100 Hittillsen

inkomsten innevånareär också betydligt lägre i kandidatländemaper
i genomsnittet medlemsländernaän i EU. En rimlig hypotes ärav

Öst-därför ekonomisk integration mellanatt och Västeuropa initialt

l dennaI utredning kommer vi emellertid inte analysera eller diskuteraatt
Cypern.
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kandidatländemaeffekter ibetydandetillupphovförväntaskan merge
EU-ländema.nuvarandei deän

blirEU-ländemaeffekterna påintebetyder dockDetta att
iuppståeffekter förväntasvissasikt kanRedan på kortförsumbara.

blipåverkansikt kanSverige. På längreinklusive iEU-länder,många
däri-och dekandidatländema,stiger ieftersom inkomstenalltstörre,

handelspartner.viktigareblirgenom
levnadsstandard iökadtillutvidgning bidrarOm EU:s en

Östeuropa, detta skälnuvarande EU-ländema,i dekanske också äroch
positivapotentiellainför utvidgningen. Deentusiasmkännaför attnog

deViekonomiska.vid deknappastdock vet atteffekterna rentstannar
Östeuropa krafterStarkaifrån stabila.långt äridemokratierna ärnya

ocksådel harmarknadsekonomi, ochtillövergångenkritiska mot en
demokrati. EU-politisk Ettmedtillskeptiskablivit systemetmer

Öst-idemokratiskastabilisera dendärmedmedlemskap kan processen
stabiliserandei sigMedlemskapetindirekt.direkt ochbåde äreuropa

unionenförpliktelseroch deställer,de krav EU somsomgenom
ieffektereventuellaocksåviktigtutlovar. Ett är attargumentannat

stabilitet.demokratinsbidra tilllevnadsstandard kanförbättradform av
direktahuvudsakligen dedockundersöker viutredningdennaI

mellanintegrationen EUekonomiskadenekonomiska effekterna av
ökadåstadkomsEffekterkandidatländema.och t.ex. genomsom

slutkapitlet.endast isåledesdiskuterassäkerhetspolitisk stabilitet
effekternasamhällsekonomiskaförväntadevikt vid deläggerVi stor

övrigautvecklingen i deintresseradevi ocksåSverige,på är avmen
Östeuropa. utgångspunktSverigeVi använderiEU-ländema och som

viställeranalysen. Sedansvenskaspecifiktdenutgår frånoch mer
effekternaför vilkaEU-länderenskildadet finnsfrågan avom

i Sverige.avvika från demförväntasintegrationen kan
effekternaförväntadedeviktigt studeradock ocksåDet är att
effekternablir utredahuvudsyfteUtredningenskandidatländema. att av

allmäntemellertid ocksåmedlemskap. Vi kommerfullvärdigt att mer
vilkaEuropaavtalen,inklusive de s.k.integrationseffekter,studera samt

medlemskap.underlätta förkanmedlemsländernaiförändringar som
metodermedan deuppdrag,beskrivs utredningensavsnitt 1.1I som

tillupphovuppdragetfrågordeföranvänts att gersomsvara
fördelvi till vissredogöravsnitt 1.3i avsnitt 1.2. Ipresenteras

i avsnitt 1.4,område. Slutligen,dettaforskningen inom presenteras
uppläggning.utredningens
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1 1 Uppdraget.

Denna utredning utvärderar således de samhällsekonomiska
konsekvenserna Europeiska unionens EU:s femte utvidgning. Avav
utredningens direktiv Dir. 1997:13 framgår i huvudsak två frågoratt
ska analyseras.

Vilka de samhällsekonomiskaär konsekvenserna0 EU:sav
utvidgning för Sverige och för EU helhet Särskilt börsom
effekterna analyseras for handels- och investeringsflödena
mellan de berörda ländema/regionema och för funktionen av
EU:s inre marknad.
Vilka konsekvenser får utvidgning på den ekonomiska0 en
utvecklingen i kandidatländema, och hur påverkas det fortsatta
ekonomiska reformarbetet

direktivetAv framgår det också utredningen ska utgå från allaatt att
elva kandidatländema blir medlemmar i EU. Utredningen kan
emellertid också analysera andra situationer, exempelvis den förstaatt
fasen utvidgningen omfattar endast del kandidatländema.av en av
Dessa två situationer bereder emellertid inte några problem.störreoss
Eftersom utredningen huvudsakligen syftar till kvalitativa resultatatt ge
kommer mindre skillnader i vilka länder i första omgången blirsom
medlemmar knappast i någon grad påverkaatt större våra resultat. Vi
utgår i vår bedömning från de ekonomiskt betydandeatt mer
kandidatländema, i total BNP, kommertermer blit.ex. EU-attav
medlemmar i den första omgången.

I direktivet fastslås också de områden från svenskatt synpunktsom
särskilt viktigaär vad gäller vilka krav skall ställas påsom

kandidatländema skall identifieras. Vidare framgår det de frågoratt
speciellt intresseär gäller effekterna den fria rörligheten försom av av

tjänster, kapital och arbetskraft, övergripande tillväxteffektervaror,
EMU:s betydelse församt de medlemmarna", utredarensamt attnya

bör beakta möjligheten övergångslösningar reformeringsamtav av
viktiga politiska områden.

1.2 Kommentarer och metod

direktivenI framgår det resultaten bör företrädesvisatt presenteras
kvalitativa resonemang och intemationella ochsom att svenska

studier ovanstående frågeställningar bör tillvaratas.av
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debedömningarKvantitativarimlig.direktivetiBegäran är av
ochutvidgningen svåra göra,effekternasamhällsekonomiska är attav

iutvidgningenförförutsättningarfaktorer ochfleraeftersominte bara
bedömningarKvantitativadirektiven. ärikända somdag inte sägsär

metoder ivetenskapligaexisterandemedgenerellt svåra göraatt
nationalekonomi.

vilketdet,börja medTilltill detta.antal skäl ärfinns attDet ett
förut-och deskeendedetförutsemycket svårtoftanedan, attnämns

bedömningama.kvantitativagrund för detillska liggasättningar som
kvantitativainvändningenendadenemellertid inte motDet är

denallt,invändningenviktigaste attär,utvärderingar. Den trots
kvantitativautveckladsåintevetenskapenekonomiska attärännu

säkerhet.med någonkanbedömningar störregöras
jämviktsmodellerallmännaberäkningsbaras.k.visserligenfinnsDet

för CGE-kalladevanligenModels,EquilibriumGeneralComputable
användas förkanlitteraturen,vetenskapligadenmodeller i som

förändringar. Dessaekonomisk-politiskabedömningarkvantitativa av
vissadevärdefulla,högstkanbedömningar att gergenomvara

hareffekterkvalitativadestorleksordningenpåindikationer somav
modeller.i teoretiskaidentifierats

påbyggeruppenbara.också DemodellerdessaNackdelen med är
struktur.ekonomisk Igivendärmedmodeller ochteoretiskagivna en
denmodellstrukturensåledes inte antasCGE-modellema utantestas

ekonomiskadeninnebärCGE-modelltillämpa attgälla. Att en
resultatDärför skasjälvklarhet. ävenbegränsas. Dettastrukturen är en

synnerhetoch iförsiktighet, närmedCGE-modeller tolkasfrån stor
medarbetedock intebetyderokända. Dettaförutsättningar attvissa är

sammanlagdadeutvärderingenoviktigt.modeller Idenna ärtyp avav
relativtvi läggaEU-utvidgningen kommer storvälfärdseffektema attav

modeller.vid dessavikt
andratillkomplementvärdefulltsåledesmodellerSådana utgör ett

användaintevaltutredningendetta haranalyser. Trots att egnatyper av
CGE-modeller. Däremotmed hjälptagits framberäkningar avsom

resultat från CGE-användaochgranskaigenom,vikommer att
internationella forskningen.framkommit i denmodeller som

modellerteoretiskavälkändadockanalysför vårUtgångspunkten är
vilka skäl,sedanfrågaröversiktlig Vipå sätt.presenteras ett osssom

teoretiska slut-till definnasskulle kunnadet finns några attsomom , tillämpaskunnainte skullemodellernakonventionelladefrånsatserna
Östeuropa mellan och EU.relationernaoch påpå öst

våraför ochstudiervi empiriskaDärefter ettvartpresenterar av
användai mycketutredningenskaEnligt direktivetintresseområden.
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tidigare vetenskapliga studier, resultat. Iän att presenterasnarare nya
utredningen har vi emellertid också uppnått antal resultat.ett egna

harDetta delvis skett utredningens arbete, ocksåegetgenom men
antal bakgrundsrapporter har producerats för utredningen.att ettgenom

direktivet framgårI också "vid bedömning medlemskapetatt av
skall utgångspunkten i de s.k. associationsavtalen, vilket ärtas ett
skäligt krav. Om kandidatländemas medlemskap någon anledningav
kraftigt skulle fördröjas verkar det knappast troligt de tidigareatt
avtalen skulle hotas. därförDet rimligt jämförelsen medär göraatt
Europa-avtalen.

dock inteDet helt enkelt studera den ytterligare tillväxt ochär att
handel uppkommer vid medlemskap användaattsom genom
kvalitativa anledningEn skillnaden mellan medlem-är attresonemang.
skap och associationsavtal många områden relativt små. Närär
kvalitativa tillämpas blir skillnaderna mellan de två interesonemang
alltid möjliga bedöma och givetvis inte heller med de relativtatt
trubbiga kvantitativa redskap finns tillgängliga. avtalen harAttsom
relativt långa övergångsperioder, och effekterna avtalen knappastatt av
kan bedömningen svårare.mätas gör än

Vi har därför tolkat direktivet följandepå vissa fallIsätt. är
skillnaden mellan avtal och medlemskap relativt små, i andra fall deär
betydande. beror framför alltDetta associationsavtalen inte varit iatt
kraft under så lång tid de möjliga utvärdera med någonännu äratt att

exakthet. Vidare kan det inom utredningens allmännastörre ramar
motiveras det finns intresse beskrivning generellaatt ett av en av mer
integrationseffekter, inkluderande effekterna både Europaavtalenav
och fullvärdigt medlemskap.

i de fall,Men och det finns antal sådana som vi beskriver i deett
följande kapitlen, där avtalen skiljer sig från medlem-avsevärtmer
skapen kommer vi beskriva och analysera detta ingående. Detatt mer
gäller i synnerhet vissa s.k. känsliga enligt definition branscher.EU:s

finns emellertidDet också andra skillnader viktiga beakta,är attsom
medlemskap innebär faktorrörlighet.t.ex. attsom

Något1.3 forskningenom

huvudsakI ska utredningen bygga på svensk och internationell
Ävenforskning. vi det kommer bidra med vissatrots attom egna nya

studier det uppenbart andras forskning med nödvändighetär att
kommer dominera utredningen. Det kan därför på sin platsatt attvara
något diskutera denna.
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Östeuropa, ekonomieroch dessdominerades forskningenLänge om
specialister på vadrelationer med västvärlden,ekonomiskaoch somav

ekonomiska metodertraditionellakallats "östekonomi. ansågsDet att
Östeuropa. Skäletplanekonomiema igick tillämpa påinte att var

på intetraditionell teori byggerde antagandenframförallt att som
planekonomiemaseftersomfruktbara använda,verkade speciellt att

marknadsekonomiemas.skilde sig frånstruktur så avsevärt
bedömning.korrekt EnSjälvfallet detta i stort sett annanenvar

ekonomiskknappheten påspeciell östekonomianledning till varen
informationtill den begränsadefå tillgånginformation. För att som

språkkunskaper. Informationenofta speciellaallt fanns krävdestrots
krävde specialkunskaperfiltreras: filtreringbehövde också ofta somen

samhällssystemen.de östeuropeiskaom
gick förspecialiseringenkanske dock tyckaIbland kunde attman

östeuropeiskaockså i desystematik fanns säkerligenlångt. vissEn
Även intesäkerligenstrukturer. dessaekonomiemas t.ex.om

i teoretiskrationalitet, hade kunskaperi samhällsekonomiskresulterade
Empiriskt hadeanvändbara.nationalekonomi ändå kunnat vara

grad kunnatmetoder i högrenationalekonomiskakonventionella
användas.

regressionsanalysanvändandetkonkret exempel:Låt ett avgeoss
Östeuropa fannsoch andra länder.mellan Härför studera handelnatt

Även kundedet knappasttillgå från västvärlden.empiriska data att om
förklarings-skulle hatraditionella handelsmodellerantas att samma

detandra handelsflöden,och ivärde i handeln mellan öst väst, varsom
detavvikelsema frånundersöka storleken påändå intresse att somav

fanns någonoch slutligen, dettraditionella modellerpredikteras om,av
visade faktiskt påstudieri avvikelsema.systematik Ett par

analyserametoder förkonventionellafruktbarheten i använda attatt
Östeuropa kapitel 3.och och se Dessahandeln mellan Central Väst-

områden.till andraemellertid inte alltid generaliserasmetoder kunde
östekonomin föreframgår dock den s.k.exemplenAv ävenatt murens

ekonomiskakonventionellahade vunnit på användafall ibland att
metoder.

metodernabara studieobjektet ocksåEfter fall kom inte utanmurens
Östeuropa fördess relationer till ställetstudera och I snävaväst.att

utsträckningi alltkom nationalekonomerspecialister större attatt
Östeuropas Traditionellaekonomier.inrikta forskning ocksåsig på om

användas i alltmetoder har också kommitteorier och störreatt
omfattning.

ekonomer, välförr uppenbar: handlar detSkillnaden är attmot omnu
transition ochmetoder, väljer analyseratränade i etablerade att
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Östeuropas ekonomi, på andra ekonomer specialiserarsättsamma som
sig offentligpå eller internationell ekonomi. oftaDet dock intet.ex. är
forskare specialiserar sig på enbart östekonomi de har ofta andrautan
forskningsområden också. således så forskningenDet är att om

Östeuropastransition och ekonomier dramatiskt sigsätt närmatett
den nationalekonomiska forskningens huvudfråga.

aspekt de förstaEn årens moderna östforskning värdär attav
betonas: den har ofta varit i huvudsak inriktad frågor har direktsom
relevans för den ekonomiska politiken, har sällan riktigtgått påmen
djupet. harDetta naturligt och varit väl motiverat. dramatiskaDeär
förändringarna i tvingade forskarna till analyser snabbt kundeöst som

framleda till ekonomisk-politiska slutsatser. vidare naturligtDet är att
forskningsområde till börja med kommer dominerasett nytt att att av

relativt enkla teoretiska och deskriptiv statistik, änresonemang snarare
formella teoretiska modeller och användandet avanceradeav av

ekonometriska metoder.
antalI studier har visserligen redan tillämpatett man mer

avancerade metoder. Generellt gäller dock ändå 1990-taletsatt
forskning varit inriktad på mycket direkt policy-relevans och denatt
har tillämpat relativt enkla metoder. värde för dennaDetta är av
utredning, också direkt orienterad ekonomisk politik.är motsom

det också sinHär på plats betona forskningen i framtiden iär att att
omfattning inriktasmåste på djuplodande analyser. Istörre mer

Östeuropassynnerhet gäller detta i frågan ekonomiska integrationom
med omvärlden. Forskningen på detta område kan viktiga resultatge
med betydelse för framtiden. utanförligger emellertid iDetta stort sett
utredningens Bristen formella harvetenskapliga studierram. mer
dock i någon mån gjort vi tvingats förlita något påatt oss mer egna
studier vad framställs direktivet.än som av

Frågeställningar1.4 och studiens
uppläggning

kapitel beskriver viI 2 de central- och östeuropeiska kandidatländemas
CÖELs historia, medan de fortfarande planekonomier. Vi redogörvar
också för den inställning och övriga hade tillEU dessaVästeuropa
länder. Lika viktigt i detta avsnitt de central- och östeuropeiskaär
ländernas hållning till kommer inställningen i det förraEU. Här
Sovjetunionen självklart få framträdande eftersomroll, denatt en

CÖELsutrikespolitiska situationen sådan före inte i någon1989attvar
utsträckning kunde utforma självständig politik EU.större gentemoten
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grund förläggakapitelhuvudsyfte med dettaandra ärEtt att en
bakgrunds-beskriva någraföljande kapitlenanalysen i de attgenom

diskuterakortfattatförstVi kommerkandidatländema.fakta attom
delbeskriver vi ocksåsedan 1989. Härutvecklingderas en

inriktning påtillväxt ochstatistik påfakta, såsom BNP,grundläggande
ochbeskrivningkortfattad EU:sinvesteringsflöden. Enhandel och av

speciellområdenpolitik på deekonomiskakandidatländemas är avsom
centralocksåhandelspolitiken,utredningen, såsomrelevans för är en

del kapitelav
internationelladenutvecklingenframgår detdirektivetAv att av

Kapitelutredningen. 3ihuvudpunktemaskahandeln avvara en
Investeringarhandel.internationelldärför utförligt ärbehandlar en

behandlarKapiteldirektivet. 4huvudpunktema iannan av
direktivuttalatfinns ingetmigration. Visserligeninternationell som

uppdragutredningen har ibetydelse,migrationensdirekt attmenanger
åtarbetskraft. Kapitelför 5rörligheteffekterna ägnasanalysera av

utländskabetoning påspeciellinvesteringar, medanalys av
roll.centralspelakan förväntaseftersom dessadirektinvesteringar, en

Handel,kapiteluppläggningen 3-5.komplicerat någotTvå faktorer av
varandra.relaterade tilltillväxt oftainvesteringar ochmigration, är

generelltvi i kapitel 6kapitel kanutgångspunkt från 3-5Med mer
välfärdseffektemamedelsiktigaochkort- statiskautvärdera de s.k. av

allokeringenuppstårvälfardseffekterdvs. deutvidgningen, när avsom
sikt, ochkortförhållandenatill detillgängliga anpassats nyaresurser

sikt. analyssig lång Entillåtitskapitalstockenocksånär avanpassa
iviktigt inslagtillväxteffekterlångsiktigapotentiella är ett

effekter.dessadärförkapitelutredningsdirektivet, och 7 ägnas
teknologiöverföring.snabbuppståeffekter kanSådana t.ex. genom

viktiga,antaleffekternavi i huvudsakkapitel utelämnar3-7I ettav
regionalpolitik.jordbruk ochfaktorersvårförutsägbaraytterst sommen

endastbehandlasutvidgningenochbehandlas i kapitel EMUDessa
dedettaAnledningen tillkapitelövergripande i är attsättett

utomordentligtbehandlats påredanfråganallmänna aspekterna ettav
specifika1996:158. DeEMU-utredningen SOUden s.k.sätt merav

analysera,och svårakandidatländema EMUaspekterna vad gäller är att
Ävenidentifiera.förhållandena svårabakomliggandeeftersom de är att

slutsatser.emellertid dra klarakanallmänt hållen analys manav en mer
devid sidanbehandlasi kapitelkandidatländema 3-7Medan av

helt påi kapitel 10kommer fokusnuvarande medlemsländerna, att vara
ochutvecklingenekonomiskabeskrivning dendessa. Här görs aven
huranalyseras ocksåkapitletkandidatländema.det ekonomiska läget i I

i kandidat-reformtaktenmedlemskapförhandlingar och senare
utförligt ioch behandlasi direktivetcentraltländema. Detta är ett tema
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Roland. DelarBerglöf och Gerardbakgrundsrapport Erik avaven
läsasbör ocksåsammanfattas i kapitel 10, rapportenrapporten men

komplement till kapitlet.ettsom
och drar slutsatser.slutligen, sammanfattar vi studienkapitelI ll,

fristående från kapitelkapitel kan läsas 1-10.Detta
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2 central- och östeuropeiskaDe
ländernas ekonomiska utveckling
och relationerna med underVäst

efterkrigstiden

syfte lägga grund forI analysen i kommande vikapitel, iatt en ger
detta kapitel historisk tillbakablick ekonomiskapå de relationernaen
mellan kandidatländema och efter det andra världskriget. Viväst
redogör också kortfattat för kandidatländemas ekonomiska utveckling
under perioden. Något paradoxalt kom relationerna med underväst

delen perioden domineras land inte ansökerstörre att ettav av som om
medlemskap, det förra Sovjetunionen, eftersom kandidatländema fram
till 1989 ingick i Sovjetunionens intressesfár. Möjligheterna till en mer
självständig hållning västvärlden därmed små, och eftergentemot var
det andra världskrigets slut inleddes lång45 år period försämradeen av

Öst-relationer mellan och Västeuropa.
Även den drastiska effekten Sovjetunionens hegemoni imestom av

förbudet för dess medborgare fritt,sig innebar järnridånöst röraattvar
också övriga kontakter med minimerades. kom kanskeDettaatt väst

Äventydligast till uttryck detpå ekonomiska området. om
fundamentala ekonomiska faktorer inte kunde förhindras spelaatt en
roll, de politiska beslutens inverkan på de ekonomiska relationernavar
mellan och geografiskTrots och kulturell närhet, utgjordeöst väst stor.
handel och kapitalflöden mellan de båda blocken endast mycketen
liten del världsekonomin. Vid sidan det planekonomiskaav om

oförmåga på effektivt allokera i alltmersystemets att ett sätt resurser en
komplex ekonomi, bidrog östblockets ekonomiska isolering till de
strukturella ekonomiska problem i slutet 1980-talet ledde tillsom av

Östeuropa.kommunismens sammanbrott i Central- och

kapitelDetta har skrivits åsikterPeter Svensson. och bedömningarFörav
emellertid utredaren.ansvarar
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ekonomiskaPlanekonomiernas2.1

medutveckling och relationerna väst

1 945- l 989

central- ochmellan dedetta kapitel beskrivs relationernaI Östeuro-
ländemaz CÖEL det andraunder perioden frånpeiska och väst

CÖEL Efter-sovjetväldets sammanbrott i 1989.världskrigets slut till
ekonomiskaorsakadespolitiska kollapsen till delden stor avsom

denkortfattat beskrivadet också nödvändigtförhållanden, är att
Östeuropa. dessoch På grundekonomiska utvecklingen i Central- av

inkluderasoch ekonomiska dominans i regionenpolitiska även
vikt läggs vid denframställningen. RelativtSovjetunionen i stor

EconomicCouncil for Mutualekonomiska samarbetsorganisationen
CMEA.3 förorganisation dikterade, inomAssistance Denna ramen

ekonomiska rela-utsträckning deplanekonomiska idet systemet, stor
CÖEL kortfattat be-skrivaVi börjar medtionerna mellan och väst. att

världskrigets slut.utvecklades efter det andrahur dessa relationer

ekonomiska isoleringöstblocketsCMEA och

Östblockets följdenisolering den logiskaekonomiska attvar av
efterdominansland kom USAsSovjetunionen det att utmanasomvar

för de båda supennaktemasvärldskrigets slut. Idet andra centrum
kommunistpartier isovjetiskt stöd lyckadesstod Medintresse Europa.

Östeuropa, folkligt gradvisstöd,Central- och övertaatttrots svagt
förhindraagerade USA förregeringsmakten. Samtidigt att att

i rad västeuropeiska länder.maktenkommunistpartier korn till en
inflytande,stärkte sitttakt med Sovjetunionen och USAI att

ekonomiskagrad depolitiska händelserna högpåverkade de i
Marshallplanenrelationerna mellan och lanserandeUSAsöst väst. av

aggressionshandling, ochSovjetunionenuppfattades1947 av som en
Stalinavvisades.samarbetet Atterbjudanden från USA delta iattom

satellitstatema höllsÖsteuropeiskasåg till de central- ochäven att
Sovjetunionens dominerandeMarshallplanen bådeutanför markerade

motviktkriget.regionen och inledningen till det kalla Somställning i
Stalininleddeförsök domineratill vad sågs USAs Europaattsom som

CÖEL2 Rumänien ochTjeckoslovakien,ingår före Polen, Ungern,I 1991 av
Slovenien.Lettland, LitauenBulgarien. Efter ingår Estland,1991 samtäven

Slovakien Tjeckoslovakien.Efter delningen Tjeckien och1992 ersätter
3 förkortning COMECON.En ärannan
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upprättandet sovjetiskt-Östeuropeiskt ekonomiskt dettaett Isystem.av
syfte bildades 1949 CMEA. Vid den tidpunkten hade de central- och
östeuropeiska länderna i fullbordat omvandlingen till plan-stort sett
ekonomier. Kollektiviseringen jordbruket skulle dröja ytterligare ettav
par ar.

Eftersom CMEA konstruerades Sovjetunionen i första hand förav
främja politiska syften, kom organisationens ekonomiskaatt funktioner

i andra hand. Någon sovjetisk motsvarighet till Marshallplanen för
ÖsteuropaCentral- och introducerades heller aldrig. tvingadeTvärtom

Sovjetunionen till sig för bygga den ekonominattresurser upp egna
efter det andra världskriget. Särskilt drabbade detta fornade fiendema

Östtyskland.Bulgarien, Rumänien, ochUngern
En viktig följd Stalins taktik unilaterala och jämbördigaattav var

relationer mellan medlemmarna i CMEA aldrig kunde etableras. I
stället byggdes bilaterala relationer med Sovjetunionenupp som nav.
Övriga medlemmar emellan tilläts endast bilaterala avtal inom specifika
områden. själva verketI motverkades ekonomiskt samarbete och
effektiv arbetsfördelning. Försök samarbete mellanupprättaatt närmare
de central- och östeuropeiska medlemmarna CMEA stoppadesav av
Sovjetunionen.

Efter Stalins död förändrades i Sovjetunionen på arbets-synen
fördelning, decentralisering och specialisering. Trots förändringarnaatt
i praktiken få, lades under denna period grunden för reformer inomvar
CMEA. Dessa genomfördes efter Bresjnevs maktövertagande, och
perioden 1964-68 karakteriserades avspänning med ochvästav
reformer inom CMEA. Sovjetunionen minskade sin kontroll och tillät
satellitstatema själva experimentera med ekonomiska reformer.att I
CÖEL utnyttjades tillfället till minska centraliseringen och ökaatt
spelrummet för marknadsmekanismer.

skulleDet visa sig det fanns för den sovjetiskaatt gränser
toleransen. Efter Pragvåren 1968 hårdnade Sovjetunionens attityd åter
och reformema återkallades politiska skäl. planekonomiskaDenav
styrningen och inslaget tvång de central- ochgentemotav
östeuropeiska satellitstatema ökade återigen. Möjligheterna till mer
självständiga kontakter med minskade samtidigt.väst CMEA behöll i

detta utseende tills perestrojkan i Sovjetunionenstort sett ledde till en
refonnvåg.ny

CÖELEkonomisk utveckling i

under efterkrigstiden Under åren efter det andra världskrigets slut
infördes gradvis ekonomiskt sovjetisk modell i deett central-system av
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handeln mellanförfastställdesExempelvisländerna.östeuropeiskaoch
administrativtdestinationochkvantitetCMEA-medlemmar typ vara,av

producerabeordradesmedlemsländerenskildanivå och attcentralpå
tillindustristrukturskapadesDärmed storaspecifika somenvaror.

förutsättning-ekonomiskademotivpolitiskaspeglade ändelar snarare
itrögheteninneboendegrund denPå ettmedlemsländerna.i avarna

förhandelsmönstrenocksådärmedpåverkadesindustristruktur,lands
bedömningdeninslag iviktigtaspektframöver.tid Denna ärlång ett av

kapitelihandelsmönsterframtida görssom
budgetrestriktionerochprismekanismer samtElimineringen av

utvecklingenekonomiskadenpåverkadeinslag,planekonomiskaandra
får idagövervägde,sikteffekternanegativaderegionen.i Att anses

tillväxten,dettabedömning. Trotskontroversiellicke synesvara en
varithavärldskriget,andraefter detför årenmed undantag närmast
flestafrån deutgår1970-talettill slutetstabil framrelativt manomav

ii världen,tillväxttaktenvisarTabell 2.1gjorts.beräkningar som
70-talen.och60-under 1950-,i CMEAOECD, samt

Årlig världsekonominitillväxttaktekonomisk2.1:Tabell
procent.

1970-19801960-19701950-1960länderGrupp av
4:35:3499Världen
3,55,34,1OECD
5,55,06,0CMEA

1985.Bond KleinKälla:

bådeiihögretillväxten västtyder öst äntabellenSiffrorna i att var
respektive 5,51970-talet 6,0 attoch procent1950-taletunder procent

medanOECD,förrespektive 3,5medjämföras 4,1 procentprocent
länder-bådai dedeni1960-taletundertillväxten settstort sammavar

ihågkommaemellertidbör attprocent. Mancirka 5gruppema
medbehäftadeplanekonomiernai stortillväxt ärskattningar av

medjämförelseritillväxttaktenöverdriveroftadeochosäkerhet att
medbådehängerför Dettaberäkningarmotsvarande väst. samman

exkluderas,tjänstesektomdärkällor,officiellaberäkningsmetoden i
inteekonomiertillväxt iuppskattasvårtmed detoch är att somatt

inte tolkasdärförtabell skai 2.1Siffrornaprismekanismer.påbaseras
ocksåbörindikatorer. Manrelativtbokstavligt, utan grovases som

nivå.från lägreihågkomma växteöststatemaatt en
denprioriteradesskälekonomiskaochpolitiska tungaBåde av

producerat 181950-talet hai början procentindustrin. Från att avav
andel 1970 30östblocketsindustriproduktiontotalavärldens var



22 central- ochDe Östeuropeiska ländernas ekonomiska utveckling... SOU 1997: 56l

På grund kollektiviseringens effekterprocent. och prioriteringenav av
industrin hade däremot jordbruket ofta problem. jordbruks-Närstora
produktionen CÖELi Sovjetunionen föll under 1970-talet, tvingades att
i allt utsträckning vända sigstörre för import livsmedel.västerut av
Jordbrukets ineffektivitet skulle därmed bidra till de problem såsom
småningom ledde till de politiska omvälvningama 1989.

huvudsakligaDen förklaringen till relativt hög tillväxttaktatt en
kunde uppnås den höga investeringstakten, framför allt inom denvar

industrin. För möjliggöra investeringsökningarnatunga att pressades
den privata konsumtionen tillbaka. Tillväxten resulterade således inte i

lika hög välfärdsökning. jämförelseEn exempelvis reallönema ien av
och visar tydligt skillnadernaöst väst i välfärd förblev mycketatt stora.

Exempelvis 1990 månadslönema drygt tio gånger högre i deväst änvar
i Layard mil.öst 1994.

Av skäl beskrivs nedan sjönk investeringarna drastiskt i börjansom
1980-talet, vilket påverkade tillväxten negativt. Följaktligenav var

tillväxten under 1980-talet i genomsnitt lägre under föregåendeän
decennier. tabellI visas2.2 officiella siffror för ekonomisk tillväxt,

CÖELindustriproduktion, jordbruksproduktion i under 80-talet.samt
Tillväxten verkar under decenniet ha legat kring för25%, 1989att
sjunka till 0,5 se emellertid i tabellen.1procent not

CÖELTabell 2.2: Produktion i 1981-1990, årliggenomsnittlig
förändring procent
CÖEL 1981- 1986- 1986 1987 1988 1989

1985 1989
NMP 2,62,2 4,6 0,543,2 3,1
Industriproduktionz 2,8 2,74 4,6 3,5 0,343,5

1,13Jordbruksproduktion 1,04 5,3 -0,s 1,041,4

Källa: 1990.UN
Net material product. Mått på nationalprodukt i de socialistiska länderna.

Inkluderar tjänster, vilket medför tendens till överskattning tillväxt-en av
takten i jämförelse med beräkningar BNP.av
2Brutto

Årlig3 förändring genomsnittlig produktion fem år i förhållande tillöverav
genomsnittlig produktion föregående fem år.
4 Exklusive Rumänien.
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CÖELmellan ochHandelsrelationer väst

framtidabedömningkommande kapitelsunderlättaFör att av
handels-kortfattat beskrivadetta avsnitthandelsmönster, ägnas att

ÄvenCÖEL variationerfram tillmellan och 1989.relationerna väst om
handeln blockenperioden den ringaförekommer, karaktäriseras av

ekonomiskade flestabildades brötsemellan. och med CMEAI att
blevhandelspolitikmycket restriktivaförbindelser med Denväst. som

självförsörjning, medfördeefterföljden Stalins påbjudna strävan attav
praktikenreglerades.med omvärlden Iallt handelsutbyte strängt

Orsakernavästerländska företag.investeringar frånförbjöds också var
sårbarhetekonomiskamedlemsländemasbåde ekonomiska minskaatt-

och betingadeförändringar iekonomiska och politiskaför väst av-
ochmellanekonomiska relationernapolitisk prestige. De öst väst

politiska händelser.utsträckningpåverkades hädanefter i stor av
i samband med 1950-minskad handelFörsämrade förbindelser och

intervention iSovjetunionensKuba-krisen ochtalets kalla krig, 1961,
nonnalisering,försiktigmed perioderAfghanistan varvades1979, av

s.k. détente-mitten/slutet 1960-talet, dentioårsperioden frånfrämst av
Å politiska avspänningenexempelvis denandra sidan hadeperioden.

iorsaker. Särskilt1970-talen ekonomiskaochunder 1960-
iförkapprustningenSovjetunionen ansågs det storaatt tog resurser

nödvändignonnaliseringpolitiskanspråk, och att avvaren
ekonomiska skäl.

restriktivamindremed östblocketrelationerVästeuropas änvar
understöddeExempelvis mångaunder hela efterkrigstiden. väst-USAs

1970-talet.östländer undertilleuropeiska regeringar export
spel, samtidigtekonomiska värden stodAnledningen störreattvar

ha värderatshårdare linje fårpolitiska fördelarnade antasav ensom
tillfällen tillledde vid radmjukare linjelägre i USA. Dennaän en

västalliansen.allvarliga slitningar inom
fördehårda linje, Västeuropaskillnaderna USAsTrots gentemot

handelspolitikrestriktivdelen periodenunder gentemotstörre enav
tillämpade EGtullmurendenöstblocket. Förutom yttregemensamma

antidumpningsåtgärderrestriktioner ochsärskilda kvantitativa mot
med-CMEA-länder inteEftersom majoritetenplanekonomiema. var

åtgärder introduceraskunde protektionistiskalemmar i GATT, utan att
begicks.formellt internationella avtalnågot brott mot

sidor jämridånförda politiken på bådaEffekterna den omav
endastmellan östblocket och Västeuropaframgår handelnattav

1960-talet.världshandeln under det tidiga Trotsutgjorde 2 procent av
bibehållas de 30skulle den låga nivån isvängningar närmastestort sett

underandel importCMEA-ländemas OECDstabell 2.3 visasåren. I av
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perioden 1970-1982. genomsnitt utgjordeI denna cirka under3 procent
CÖELsperioden, medan andel under period cirka 1,5samma var

Som andel Västeuropas import nivån ungefärprocent. av var en
Östeuropasprocentenhet högre. Tabellen visar Central- och andelatt av

OECDs import minskade under 1970-talet och början 1980-talet,av
samtidigt Sovjetunionens andel ökade. Minskningen handelnsom av
med under 1970-talet tydligast i Bulgarien ochväst Polen. börjanIvar

CÖEL1980-talet utgjorde importen från drygt OECDsprocentav en av
totala handel.

På grund ekonomiemas olika storlek öst-västhandelnav var
betydligt viktigare för östländema. tabell redovisasI 2.4 handeln med
OECD andel CMEA-ländemas totala handel under periodensom av

CÖELs1970-1982. OECD utgjorde knappt 25 procent av
CÖELsexportmarknader under denna period, samtidigt importsom

från OECD utgjorde under 30 den totala importen.strax procent av
Ungern, Polen och Rumänien de länder hade den störstavar som
andelen handel med under perioden.Väst

Tabell 2.3: OECD-ländernas frånimport CMEA andelsom
1970-19821procent importtotalav

Öst- CÖELBulga- Tjecko- Ungern Polen Rum- Sovjet- CMEA
rien slo- tysk- änien unionen

landvakien
1970 0,11 0,32 0,18 0,24 0,47 0,24 1,56 1,26 2,82
1971 0,10 0,33 0,17 0,23 0,48 0,25 1,56 1,23 2,80
1972 0,09 0,32 0,17 0,27 0,51 0,27 1,63 1,18 2,80
1973 0,09 0,31 0,16 0,27 0,52 0,27 1,62 1,31 2,93
1974 0,07 0,26 0,16 0,23 0,49 0,27 1,49 1,45 2,94
1975 0,07 0,28 0,18 0,21 0,54 0,28 1,56 1,52 3,08
1976 0,07 0,25 0,16 0,21 0,54 0,29 1,53 1,61 3,14
1977 0,07 0,25 0,15 0,22 0,51 0,25 1,44 1,60 3,04
1978 0,07 0,25 0,16 0,22 0,50 0,26 1,45 1,58 3,03
1979 0,08 0,24 0,14 0,22 0,45 0,29 1,43 1,76 3,19
1980 0,07 0,23 0,15 0,21 0,41 0,25 1,32 1,80 3,13
1981 0,06 0,21 0,17 0,19 0,28 0,27 1,19 1,87 3,03
1982 0,06 0,22 0,19 0,19 0,27 0,22 1,15 2,10 3,25
Källa: OECD Statistics of Foreign Trade.

Österrike,15 OECD länder: Belgien, Västtyskland, Danmark, Finland,
Frankrike, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz,Norge, Storbritannien,
Kanada, USA och Japan.
2 Exklusive handel med Västtyskland.
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Tabell 2.4: OECD-ländernas andel procent CMEAs utrikes-av
handel 1970-1982
Land 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

CMEA /åndemas
expa/f
Bulgarien 14,2 9,3 10,4 9,6 9,8 14,4 15,8 13,4 11,4
Tjeckoslovakien 20,3 19,8 18,2 18,4 18,0 19,9 21,8 19,6 17,8
Östtyskland 21,9 22,4 24,3 20,6 19,7 20,8 24,1 27,4 29,0
Ungern 27,2 21,8 31,5 29,4 30,4 33,2 35,1 30,2 30,0
Polen 28,4 31,5 32,0 31,3 31,3 31,1 34,4 36,9 32,7

29,5
Rurnänien 31,9 34,7 34,7 30,2 32,8 36,1 35,4 35,7 33,1
COEL 23,7 24,0 25,4 23,5 23,7 257 27,6 25,9 25,4
Sovjetunionen 18,7 25,5 28,0 26,5 24,4 29,5 32,0 30,2 29,8
CMEA 27,6 24,7 26,5 24,9 24,0 27,5 29,7 27720,0

0/1754 ländernas
/mpønf
Bulgarien 19,1 23,6 18,4 15,6 15,0 16,615,5 17,2 20,0
Tjeckoslovakien 24,5 24,6 24,9 23,5 23,2 24,1 24,4 22,1 19,0
Östtyskland 26,7 29,0 31,8 26,4 25,4 30,8 30,5 29,5 27,3
Ungern 27,1 27,4 36,6 37,4 39,6 38,4 40,2 40,2 36,5
Polen 25,8 49,3 48,9 43,3 40,5 37,9 35,0 37,2 30,9

28,9
Rurlnänien 39,5 43,4 36,2 36,7 39,3 35,7 31,0 32,2 23,2
COEL 26,7 33,9 34,6 37,2 30,9 37,0 25,030,7 28,4
Sovjetunionen 24,1 36,4 37,7 33,0 31,8 35,0 35,4 34,4 33,5
CMEA 25,7 35,0 35,0 37,9 37,3 32,7 29,332,4 37,2
Källa: Levcik Stankovsky 1985.

Nedre siffran för i "Foreign1981, Exchange Zloty, jämförbar medär
föregående års siffror; siffran, i Zloty, jämförbar med siffror.övre är senare

Ännu 1988 gick endast 15 östblockets till medanEG,procent exportav
denna handel utgjorde cirka 6 import. MotsvarandeEGsprocent av

Östeuropasiffra för Central- och 3 CEPR 1990. Förprocentvar
OECD andelama lägre. denna nivå naturligaAtt låg under denvar
bekräftas resultat från s.k. gravitationsmodeller. dessa studier visasIav

CÖELhandeln mellan och EU under slutet 1980-talet lågatt av
mellan tredjedel och femtedel sin naturliga nivå Collinsen en av
Rodrik 1991, Wang Winters och1991 Baldwin 1994. För en
diskussion dessa resultat, kapitelom se



ekonomiska utveckling...central- och östeuropeiska ländernas SOU 1997: 15626 De

CÖELobalanser i under ochVäxande 1970-externa
1980-talen

i handelsvolymer efterkrigsperioden påverkadesFörändringarna under
både strukturella ekonomiska problem och de motåtgärder somav av

CÖEL.vidtogs i avsnitt beskriva dessa problem, vilkaDetta åtägnas att
1980-talet skulle få politiska konsekvenser.slutet ävenmot av

Under försökte CMEA-ländema komma till med1970-talet rätta
ochsjunkande produktivitet ökad import insatsvaroravgenom

till handelsbalans-maskiner från bidrog i hög grad deDettaväst.
CÖELs handel underunderskott utmärkande för med väst storasom var

lågadelar perioden fram till sammanbrott.CMEAs Denav
Mellanproduktionen jordbruksprodukter förstärkte underskotten.av

CÖELsfrån andel totala1970 och 1975 ökade importen OECD som av
Eftersomimport från till se tabell 2.4.27 34procent procent

Östeuopeiskatillväxttakten länderna tilli från de Central- ochexporten
samtidigt obefintlig, underskotten i handelsbalansen. IOECD stegvar

CÖELstabell visas handelsbalans med och2.5 OECD 1970, 1975
underskottet från1978-1989. Mellan 1970 och 1975 239växte

miljoner Handelsbalansunderskottentill 4.289 miljoner USD.
stabiliserades andra hälften 1970-talet.dock och sjönk något under av

statsskulder.Andra problem uppstod emellertid i form växandeav

CÖELs 1977-1982Tabell 2.5: handel med OECD, 1970, 1975 och
milj USD, löpande priser
År BalansImport Export

1970 3 767 3 528 -239
1975 13 432 9 143 -4 289
1978 16 574 12 816 -3 759
1979 16 00419 233 229
1980 64420 737 18 093 -2
1981 17 210 15 394 -1816
1982 13 195 13 999 804
1983 12 252 14 132 1 880
1984 11 998 15 985 3 987
1985 66912 915 15 2754
1986 15 351 17114 1763
1987 17 349 19 524 2 176
1988 19177 138 196121
1989 21 285 22 315 l 030

Källa: The Vienna forInstitute Comparative Economic Studies 1992.
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CÖELTabell 2.6: Statsskulder i 1971-1979 brutto, mdr USD
Land 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Bulgarien 0,7 1,0 1,0 1,7 2,6 3,2 3,7 4,3 4,5
Tjeckoslovakien 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,9 2,6 3,2 4,0
Osttyskland 1,4 1,6 2,1 3,1 5,2 5,9 7,1 8,9 10,1
Ungern 1,1 1,4 1,4 2,1 3,1 4,0 5,7 7,5 7,8
Polen 1,1 1,6 2,8 4,6 8,0 11,5 14,0 17,8 20,5
Rumänien 1,2 1,2 1,6 2,7 2,9 2,9 3,6 5,2 6,9
Jugoslavien 3,2 3,9 4,7 5,4 6,6 7,9 9,5 11,8 15,0
Totalt 9,3 11,3 14,4 20,8 29,6 37,4 46,2 58,7 68,7
Källa: Aldcroft Morewood 1995.

Underskotten i bytes- och handelsbalansen finansierades med lån i
utlandet. Bland resultat det inflödet kapitalannat ett storasom av av
från OPEC-ländema under perioden, placeringsbehovet hos väster-var

CÖELländska banker och beviljades krediter.öststatemastort, stora
kunde därmed upprätthålla förhållandevis hög importnivå till priseten

ökande statsskulder. tabellI 2.6 visas graden nominell skuld-av av
CÖELsättning i under åren 1970-1979. Fördelningen krediterav var

politiskt betingad i den meningen den i utsträckning spegladeatt stor
graden självständighet Sovjetunionen. Utlandslånengentemot växteav
okontrollerat, särskilt i Polen, och Sovjetunionen saknade attresurser

CÖELsundsätta sina satellitstater. Det uppenbart ekonomiskaattvar
beroende hade ökat markant underväst 1970-talet.av

CÖELSamtidigt skuldsättningen ökade, utformades i eftersom
mitten 1970-talet medvetna strategier för reduceraattav
bytesbalansunderskotten. På grund skiftande etterfrågeförhållanden iav

möjligheterna till ökad begränsadeväst, till vissa perioder. Iexportvar
stället tvingades de central- och östeuropeiska länderna, exempelvis
efter den första oljekrisen, tidvis medvetet minska sin import. Tillatt
följd den höga importandelen för investeringar, och på grund attav av
minskad privat konsumtion hade högre politiskt pris, valdesett
strategin skära på investeringstakten.att ner

CÖELtabellI visas2.7 investeringstakten i mellan och1951 1984.
Från hög nivå sjönk den årliga investeringstakten från mittenen av
1970-talet, och mellan 1976 och 1980 ökade investeringarna endast
med 2,7 år, vilket kan jämföras med 10,8 underprocent procentper
1971-1975. dessaNär åtgärder inte tillräckliga sänktes nivåerna,var

CÖEL.och i början 1980-talet sjönk investeringarna i samtliga Deav
ekonomiska CÖELproblemen innebar bankers vilja iatt väst att ge

CÖELskrediter minskade, vilket ytterligare reducerade import från
Mellan 1979 och sjönkväst. 1982 de central- och östeuropeiska

ländernas import från med drygt 10 i fastaväst priser ochprocent trots
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CÖEL, årliggenomsnittligiBruttoinvesteringarTabell 2.7:
priserfastaprocent,förändring

1981-1976-1966- 1971-1961-1956-1951-Land
1984198019751965 197019601955

4,0 3,68,612,517,1 7,912,8Bulgarien
-1,23,57,2 8,22,09,6 13,3Tjeckoslovakien

Östtyskland -0,73,44,84,8 10,014,917,8
-4,12,26,910,613,0 5,61,3Ungern
-5,3-3,017,58,19,0 6,711,1Polen
-0,611,5 8,511,213,7 11,318,3Bumänien
-1,62,710,86,0 9,511,6 12,7Osteuropa

1985.Källa: UN

iöverskotti formresultatåtgärdernaefterfrågan iminskad väst avgav
ochCentral-1960-talet.sedandet förstamedbytesbalansen väst -

Östeuropa handels-dollar imillioneröverskott på 804uppvisade ett
efterföljande två årendeoch under1982medbalansen Västeuropa mer

tabell 2.5. Etthandelsbalansöverskottet årligen sefördubbladesän par
ochökahandelsvolymen återtotalabörjade den1980-taletår in på att

årtiondet.under helabibehöllshandel medöverskottet i COELs väst

politisk kollapsochstagnationEkonomisk

ländernaösteuropeiskaochde central-problemen iekonomiskaDe
olje-andradenfördröjning,med vissförvärrades,under 1980-talet av

CÖELÄven iunderskottenlyckades vändaprischocken 1979. om
Sovjet-medhandelsbalansunderskottenhandeln med växteväst,
Sovjet-Eftersomoljeprisema.stigandeviktig orsak deunionen. En var

CÖEL prisförändringarfrån dessainledningsvis skyddadeunionen
sköts problemenvärldsmarknadspriset,sälja olja underatt uppgenom
ekonomiska problemSovjetunionens1980-talet.till bit in på egnaen

vilketupphörde,efter några åremellertidmedförde arrangemangetatt
CÖELs Problemenbytesförhållande.försämringkraftigledde till aven

underekonomiemaösteuropeiskaochde central-förvärrades attav
industri förfokuserade påineffektiva ochalltför att1980-talet tungvar

exportkapacitetenökaförsökefterfrågan.sovjetisk Ikunna attmöta
tillbaka ytterligare.konsumtionhölls inhemsk

Åtgärderna obalansemamed detillrättaför komma externaatt
ekonomiskalösning delångsiktigt hållbarinnebar inte någon

försämradledde tillsvårigheternaekonomiskaproblemen. De
Insiktenoch socialaden politiskalevnadsstandard och ökade omoron.

räddakrävdes förreformerekonomiskagenomgripande systemetattatt
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sig samtidigtväxte starkare. Förutom dessa interna problem banade
utvecklingen i Sovjetunionen under mitten 1980-talet förvägenav
förändringar. CÖELSovjetunionen började alltmer samarbetet medse

ekonomisk belastning. Från hårdför segrarmakt eftersom atten som
det andra världskriget ha tilltvingat sig från de länderresurser som
hamnade innanför dess intressesfár, hade Sovjetunionen förvandlats till
ekonomisk stöttepelare för CMEA, till ofördelaktiga priser byttesom
sina undermåliga produkterexportvaror från övrigamot medlemmar.
Även det ursprungliga skälet till detta agerandeom göraattvar
satellitstatema ekonomiskt beroende den sovjetiska ekonomin, samtav

i möjligaste mån dämpa missnöjetatt med leva under sovjetiskatt
dominans, började kostnaderna ifrågasättas.att

Sovjetunionen började därför under mitten 1980-taletav uppmana
till refonner, både på det ekonomiska och det politiska området.
Perestrojkan inleddes bland därför priset för detaljstyraannat att att
och ekonomiskt Ävenför övrigata CMEA-länder blev för högt.ansvar
på det militära området skedde förändringar. Tillbakadragandetstora av

Östeuropadel Röda armén frånstor Central- och i mittenen av av
1980-talet, innebar regimerna i området försvagades.att I
fortsättningen fick för sin säkerhet lita till den armén ochman egna
säkerhetstjänsten. CÖELDe ekonomiska problemen i sammanföll
således i tiden med ledarskapet för detatt installerat,system som
kontrollerat och understött regimerna i regionen minskade sitt militära

och samtidigt uppmanade till förändringar. Därmedengagemang
frigjordes krafter på år skulle krossa det kommunistiskaettsom par

Östeuropa.i Central- ochsystemet

CÖEL2.2 Ekonomiska reformer i och
relationer med efter 1989väst

Med undantag för revolutionen i Rumänien skedde systemskiftet i
ÖsteuropaCentral- och i blodsutgjutelse.stort De politiskasett utan

och ekonomiska omvälvningarna icke desto mindrevar genom-
CÖELgripande. På kort tid omvandlades från hårt styrda centralpla-

nerade ekonomier till marknadsekonomier, i vissa avseenden av mer
liberalt snitt de flesta länder iän De regimernaväst. orienterade signya

och redanvästerut från början prioriterades relationerna med SyftetEU.
med detta kapitel översiktligt beskrivaär dennaatt transitionsprocess

utvecklingen relationernasamt med sedan Vi1989. börjarväst medav
i drag beskrivaatt den förda handelspolitiken på båda sidor.grova En
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ellerassociations-s.k.perspektiv dedettadelcentral utgör ur
medslutits EU.Europaavtalen harsom

handelspolitikåren efter 1989förstaDe -

underbibehölls iochmellanHandelsrestriktionema stort settvästöst
Sovjet-inklusivemedhandelnutgjordeoch 1989 öst,hela 1980-talet

handel. EftertotalaOECDsendastunionen, 3 procent av
ländernaösteuropeiskacentral- ochförändrade defallkommunismens

kan-dagensiomvärlden, och mångamedrelationertid sinakort av
iliberalblimedtill och änhandelspolitikendidatländer kom att mer

ochprodukter,de flestaunilateralt förslopadesHandelshinderväst.
iimportkvoterochhandelsmonopol försvarm. Export- storstatliga togs

kvoterTullarsänktes.tullarsamtidigtutsträckning bort, ersattesom
restriktionerflestahandelspolitiska verktyget. Dehuvudsakligadetsom

ochväxelkursregimersamtidigtförsvann,direktinvesteringarför som
slopades deVidareliberaliserades.utländsk valutaförbetalningssystem

CÖEL så1990sida erbjödsindustrisubventioner. Från EGsflesta
tullar försänkte sinainnebar EGpreferensbehandling, vilketkallad att

slutas.4Europaavtalenbörjadeoch årnågotmängd senarevaror,en
östblocketutanför det fornavärldenmedrelationernaSamtidigt som

ifortsättanormaliserades, inte kundesystemskiftet CMEAinnebar att
speglade i förstasammanbrottOrganisationensfunktion.sin tidigare

CÖEL tillfälleSovjetunionen.Närsig frånfrigöraviljan ihand att gavs
utnyttjadeshandelspolitiken, rättenden attbestämma överatt egna

medlemmar.övriga före dettamedrelationernaekonomiskaavbryta de
medbetraktadesi regionenövriga ländermedEkonomiska relationer

samarbetet.det tidigarehandelshindermisstänksamhet, och ersatte
i någonallt verkarframför EUtillrelationernaPrioriteringen av

relationerekonomiskatill godamotsatsförhållandeställts ihamening
emellan.ländernaösteuropeiskacentral- ochde

transitionsprocessenstiden förvidregimemaEftersom de nya
politik,marknadsekonomiskerfarenhethade någoninledning inte av

Vid sidanförtroende.omvärldensstärkaviktigtdet i början att avvar
medhuvudsyftetdettaexportmarknader attför ökadeutsikterna var

slöt underExempelvismarknadsekonomier.samarbetsavtal medsluta
medfrihandelsavtalkandidatländersamtliga1992-1996perioden

EFTA.

med4 och 1991,Tjeckoslovakien, Polen UngernmedEuropaavtalen slöts
ochLettland och Litauen 1995Estland,medoch Bulgarien 1993,Rumänien

Slovenienmed 1996.
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De tveklöst betydelsefulla avtalenmest emellertid de s.k.var
associations- eller Europaavtalen. börjadeDessa slutas med i börjanEU

1990-talet. Förutom handel med inkluderar avtalen blandav varor,
överenskommelser handelannat med tjänster, kapitalflöden,om

migration, och konkurrenslagstiftning. Det primära syftet med avtalen
dock under tioårsperiodär etablera frihandelsområdeatt företten

CÖEL.industrivaror i EU och I innebär de slopande allastort sett ett av
kvoter och tullar, med undantag för vissa känsliga branscher.
Kandidatländema medges i avtalen ha längre infasningsperiodatt änen
EU-ländema, till tio år, innan de slutgiltiga åtgärderna skaupp vara

Ävengenomförda. grundprincipen tycks etablera frihandelattom vara
avtalen och deras effekterär långt ifrån entydiga se nedan. Samtliga

indelas i kategorier, beroende på hur snabbt frihandel skallvaror
uppnås. de flestaFör industriprodukter avvecklades både tullar och
kvantitativa restriktioner år efter avtalens tecknande. vissaett För
metallprodukter skedde anpassningen till frihandel inom fyra år.
Anpassningsperioden för känsliga produkter kol, kemikalier,som
järn och stål, möbler, textil och beklädnad, varierar i avtalen, men
uppgår vanligtvis till 5-6 år. Dessa produkter undantogs från överens-
kommelsen elimineringen kvantitativa restriktioner vid tillfälletom av

Årför avtalens ingående. 2001 skall dock dessa och övriga restriktioner
vad gäller industrivaror borta. Jordbruksprodukter den endaärvara

inte omfattas målet frihandel efter år 2001.varugrupp som av om
Så kallade interimavtal började gälla för Polen, Tjeckoslovakien och

Ungern 1992, vilket blev det årtal vilket tidsbestämda frågor igentemot
Europaavtalen beräknas. Efter påtryckningar från kandidatländema,
uppmärksammades i avtalen dessa länders efter EU-strävan
medlemskap, i relativtän dennaAtt eftergift från EUstermer.om vaga

CÖELssida för del skedde till priset uteblivna framgångar påav mer
konkreta områden, exempelvis handelsfrågor, åsikt harär en som
framförts. Vid Edinburgh-mötet förband1992 sig i principEU att uppta

Östeuropaländerna i Central- och medlemmar, och vid detsom
Europeiska rådets i Köpenhamn 1993 fastslogsmöte kriterierna för
medlemskap. Dessa innebär kort medlemmar skallsagt att nya vara
demokratiska och fungeranderättsstater marknadsekonomier.

Redan inledningsvis bestämde sig för inte introduceraväst att en
andra Marshallplan för de central- och östeuropeiska länderna.
Anledningen för sådan politik,att änuppgavs attvara oro en snarare
bistå transitionsprocessen skulle bromsa densamma attgenom
förhindra reformer. skälEtt angivits västmaktemaannat medär attsom
alltför inblandning skulle kunna ställas tillstor för eventuelltettsvars
misslyckande i reformprocessen. Den huvudsakliga kanalen för bistånd

CÖELtill skapades i Paris 1989 då G7-ländema initierade PHARE-
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ochPolenämnade förursprungligenDettaprogrammet. program var
CÖEL.samtligainkluderagradvis tillutvecklades attUngern, men
alltförbudgetdessbörjan förfrånredankritiserades attPHARE var

uppgiften.tillförhållandeliten i

efter 1989årenunderdirektinvesteringarochHandel

under årenochtidigt,märkteshandelsliberaliseringenResultaten av
CÖEL med 16till EUsin procent,årligenökade1989-1993 export

Hagenvonmed 24ökadefrån EU procentimportensamtidigt som
i detCMEA-ländernafornadehandeln mellanEftersom1997.

sammanbrott,organisationensmedsambandkollapsade inärmaste
geografiskadenvisastabell 2.8riktning. Ikraftigthandelnändrade

ochSlovakien, UngernTjeckien,Visegradländemasfördelningen av
underoch importRumäniensochBulgariens exportPolen samt

25drygtutgjortgenomsnitt hai1989Från1985-1995.perioden att
tillutgjordeländer,dessafrån exportentotaladen exportenprocent av

i1985-1995exportökningen1995. Störst60EU procentnära var
från 19,5Bulgarien,itill 62,6från 22,7 procent,Ungern, procent

28,1frånökadeandelendärPolenitill 51,4 samtprocent,procent
periodenökade underfrån EU mestImportentill 70,1 procent.procent

Bulgarien,ioch minsttill 49,7Rumänien, från 5,7 procent,i procent
drygskeddeländerövrigaItill 46från 35 procent. enprocent

från EU.importenfördubbling av
kapital,påavkastningenhögaförväntatdengrundPå av

CÖEL undertilldirektinvesteringarinflödenförutspåddes stora av
gällervadförutsättningargodainledning. Trotstransitionsprocessens

varithittillsdockdirektinvesteringarinflödetharlagstiftning av
Tjeckienförundantag Ungern,medmöjligenlägrebetydligt väntat,än

hardirektinvesteringarinflödetökninggenerellEstland. Enoch avav
resultatförmodligen att1994. Detta ettsedanskett ärdock av

områdetpååtagandendeuppfylltikandidatländema somsettstort
ökadedentroligenharkräver. DessutomEuropaavtalen

in.spelat En närmarei regionenstabilitetenmakroekonomiska
iåterfinnsdirektinvesteringsflödenårensför deredogörelse senaste

kapitel 5.3.
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CÖELTabell 2.8 Geografisk fördelning procent handel i 1985-av
1995

1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Export

Bu/ganen
EU 18,9 19,5 34,5 40,4 42,3 43,3 45,5 51,4
CEFTA 23,0 17,4 12,5 7,5 2,6 2,2 2,2 1,8
Tjeckoslovakien
EU 28,3 25,7 32,1 40,7 49,5
CEFTA 9,5 12,8 10,6 11,6 8,9
Tjeckien
EU 49,6 50,9 59.5
CEFTA 23,7 23,6 24,1
Slovakien
EU 33,8 39,9 44,1
CEFTA 46,1
Ungern
EU 22,7 24,7 35.4 46,7 49,4 45,8 48,9 62,6
CEFTA 9,5 8,2 5,8 3,9 4,0 5,3 5,2 5,9
Polen
EU 28,1 32,1 46,8 55,6 57,9 63,3 62,7 70,1
CEFTA 7,5 7,1 5,1 5,4 5,1 4,8 4,8 5,4
Rumänien
EU 26,2 29,0 31,5 33,7 32,1 39,4 46,0 53,2
CEFTA 8,5 8,4 7,3 5,7 3,7 3,1 4,2 3,1

Import
Bulgarien
EU 39,5 35,0 46,7 48,4 32,5 36,6 41,3 46,0
CEFTA 16,4 13,2 9,7 5,0 3,3 2,3 2,8 2,9
Ueckos/oVak/en
EU 28,0 28,7 34,3 35,3 46,2
CEFTA 10,8 14,9 17,2 7,3 5,7
lieckien
EU 47,4 54,3 65,5
CEFTA 19,6 17,1 16,0
Slovakien
EU 28,8 35,1 41,4
CEFTA 42,3
Ungem
EU 29,7 28,5 36,8 40,4 42,2 40,1 42,8 60,7
CEFTA 9,6 8,4 7,1 5,3 5,8 5,2 4,2 6,3
Polen
EU 24,2 33,8 42,5 49,9 50,7 57,3 65,457.5
CEFTA 8,1 7,3 4,5 4,2 4,1 3,6 4,3 5,6
Rumänien
EU 11,4 19,75,7 27,1 37,5 22,3 35,2 49,7
CEFTA 11,6 11,8 9,9 5,1 5,4 3,8 4,0 5,2
Källa: Drábek 1997

17-15732
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Övriga reformer

direktinvesteringar.handelsflöden ochvidhittills uppehållitVi har oss
Även uppmärksamhet,områdendessautvecklingen på rönt störstom

deninklusiveandra områden,förändringar skett påhar ävenstora
handel medkapitalflöden ochinstitutionella strukturen. Förutom varor

arbetskrafts-handel med tjänster,blandomfattar Europaavtalen annat
integreringkonkurrenslagstiftning,gränskontroller,rörlighet, samt av

varitharhandeln med tjänsterLiberaliseringenkapitalmarknader. av
handeln med Ingenliberaliseringenlångtgåendemindre än varor.av

fastställts.tjänstesektom harreformeringenförexakt tidsplan av
restriktiva,relativtrörlighet avtalenarbetskraftensBeträffande ävenär

garanterar och vissa rättighetericke-diskrimineringEuropaavtalenom
laglig Påanställningar skett påförutsättningunder väg.inom EU, att

kapitalflöden bort.vad gällerrestriktionersikt skall samtligalängre tas
konkurrenslagstiftning på allainföraKandidatländema skall vidare EUs

medgesstatsstöd, där vissa undantagfrågaområden iutom omom
arbetslöshet ellermed högtill företag i regioner ärstödet riktas som

dessa reformerutgångsläget harfattiga. Med tanke påexceptionellt
varit långtgående.

Även harinstitutionella strukturergrundläggandevad gäller mer
statliga tillgångar,Privatiseringförändringar skett.långtgående av

domstolaroberoendeinrättandeprivat äganderätt,säkerställande avav
Liberaliseringenexempel.någrareformering banksystemetoch är avav

speglarpriser imedförtlönebildningen harpris- och settstortatt
disciplin har dettafinansiellmed ökadknapphetsvärden. Tillsammans

hårda budget-grad tidigarei högreinneburit företag möteränatt
dockkvarstårprissignaler. Fortfarandepårestriktioner, samt reagerar

ochägda företag,budgetrestriktioner för statligtmed mjukaproblem
privatisering banker.efterföretag ägs avsom

tidkortpå relativtkandidatländemauppenbartDet är att
marknadsekonomier.fungerande Detblimycket föråstadkommit att

högatill denreflektera orsakernanågotintressantkan överattvara
ipolitiska kollapsensannolikt denviktig förklaringreformtakten. En är

Östeuropa. kommunistiskadiskrediteradedetoch GenomCentral- att
regleringar och slutenhetförknippas medkommit gentemotattsystemet

anseende, samtidigtprotektionistiska åtgärder iomvärlden, förlorade
detbli kvittekonomin sågsavregleringar sättett attsomavsom

åtminstone tillfälligt, mångaförlorade,kommunistiska Dessutomarvet.
ikommunistisktsig starka underde särintressen styreväxtsomav

de regimemaomvälvningama.de politiska Dettastyrka gav nyagenom
inhemskagälldebland dethandlingsutrymme,ökat utsättanär attannat

harnedaninternationell konkurrens. Somför ökadproducenter nämns
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dock politiskade förutsättningarna förändrats sedan och starka1989,
intressen kräver protektionistiska åtgärder.numera

Transitionsproblem

reformemaTrots i kandidatländema till delar har varit fram-att stora
gångsrika, har transitionsprocessen karaktäriserats problem.radav en
På grund sambandet mellan ekonomiskt välstånd och politisk ochav
social stabilitet, får detta implikationer för utvidgningen. gällerDet
bland kandidatländemas uthållighet i transitionsprocessen. Omannat
positiva välfärdseffekter dröjer förallt länge för majoriteten i kandidat-
ländema, kan opinionen vändas reformeringen. Vi pekar i dettamot
avsnitt på några de problem kandidatländema fortfarandeav som
brottas med.

Under transitionsprocessens första år föll produktionen i de flesta av
kandidatländema drastiskt. Mellan och minskade för1989 1992 BNP
CÖEL helhet med tabell20 I 2.9 visas utvecklingenprocent.som av

i kandidatländemaBNP Mellan1990-1996. 1990 och föll i1993 BNP
Bulgarien, Rumänien och medUngern 26 29procent, procent,
respektive 20 Störst dock produktionsfallen Baltikum. Iprocent. var
Estland föll BNP med 34 mellan och i1990 1993, Lettlandprocent
med 50 och i Litauen med 61procent procent.

CÖELTabell 2.9: Real förändring procent BNP i 1990-1996av
1994Land 1990 1991 1992 19961993 1995

Bulgarien -9,1 -11,7 -5,4 -2,4 1,8 2,6 -9,0
Estland -3,6 -12,6 -14,2 -8,6 -1,8 4,3 3,5
Lettland -3,5 -8,3 -33,8 -14,9 0,6 -1,6 2,8
Litauen -5,0 -13,1 -37,7 -23,7 1,0 3,0 3,6
Polen -11,2 -7,6 1,5 3,8 5,2 7,0 6,0
Rumänien -7,3 -12,9 -13,6 1,3 3,9 7,1 4,1
Slovakien -3,8 -11,2 -6,1 -4,1 4,9 6,8 6,9
Slovenien -4,7 -9,3 -6,0 1,3 5,3 3,9 2,5
Tjeckien 0,8 -14,2 -6,6 -0,9 2,6 4,8 4,4
Ungern -3,5 -11,9 -4,5 -0,8 2,9 1,5 1,0

ÖstekonomiskaKälla: institutet, 1993, 1994, 1996, 1997.
1Preliminära skattningar.
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Årlig frånprocentuell förändringinflationstaktTabell 2.10
CÖELföregående år 1990-1996i

1996 199621994 19951992 19931990 1991Land
310,8 123,032,963,9 121,9338,9 79,464,0Bulgarien

23,128,9 14,841,7953,0 35,760,0 303Estland
17,623,1 13,126,3959,0 34,911,0 262,0Lettland
24,613,145,1 35,71163,0 188,6350,0Litauen .. 8,6 8,87,918,2 9,752,0 12,717,5Tjeckien
23,619,821,2 28,322,0 21,136,0 34,0Ungern
19,918,529,5 21,644,0 37,6249,0 60,0Polen
38,827,8 56,961,7199,0 295,550,0 205,0Rumänien

5,4 5,87,225,1 11,719,2 58,0 9,1Slovakien
8,8 9,718,3 8,622,9247,0 93,0105,0Slovenien

Östekonomiska 1996, 1997.institutet, 1993, 1994,Källa:
Preliminära skattningar.
2 kommissionen.Källa: Europeiska

Övergången inledningtransitionsprocessensmarknadspriser itill
iinflationstaktenvisasinflationen. tabell 2.10driva Itillbidrog att upp

inflationen i1991mellan och 1996.kandidatländema 1990 var
mellanSlovenienRumänien ochLitauen,Estland, Lettland,Bulgarien,

isiffran 34och I Ungern350 procent,drygt 200 procent.procent var
BaltiskadeIoch i Polen 60Tjeckien 42 staternaprocent.procent

under 1992.till omkring 000inflationstakten 1ökade procent
högainklusive denflera,produktionsfallentillOrsakerna är

viktigaredekandidatländema. Eninflationstakten i flera avav
de forna CMEA-handeln mellanminskningenförklaringama är av

kandidat-andelutgjordehandelEftersom dennaländema. stor aven
riktigahandelsvolymen.totala Denutrikeshandel, sjönk denländernas

1990-talet. Hårdastförrän i mitteninleddes inteåterhämtningen av
cirkaminskade med 60utrikeshandelBulgarien,drabbades vars

fick sinTjeckoslovakien,och ochmellan 1989 1994,procent som se
ländertvåDrábekfjärdedel 1997. Dessaminska medtotala handel en

före dettade flesta övrigaCMEA-handelberoendeockså änavvar mer
rad kandidat-handeln mellanvisas hurtabellmedlemsländer. 2.8I en

ochutvecklades mellan 1985nedanCEFTA-länderna seländer och
från 17,4CEFTA-ländernatillBulgarien sjönk1995. I exporten

sjönk från 13,2importenmedantill 1993,1989 2,2 procentprocent
CEFTA-ländernatillRumänienstill 2,3 exportprocent.procent

importensamtidigttillminskade från 3,18,4 procent,procent som
Även i deminskningamatillsjönk från 11,8 3,8 procent.procent om

märkbara.dramatiska, de klartlikakandidatländema inteövriga varvar
tilloch 1993CEFTA-länderna mellan 1989frånPolen sjönk importenI

tredjedel. Underungefärföll medhälften, medan exporten sammaen
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period sjönk från tillUngern CEFTA-ländema frånexporten 8,2
till 5,3 samtidigt importenprocent minskade frånprocent, 8,4som
till 5,2 Den omfattande handelnprocent mellan Tjeckienprocent. och

Slovakien efter delningen siffrorna för dessa ländergör svåra att
jämföra med uppgifterna från övriga länder.

Det kraftigt försämrade bytesförhållandet i handeln med Sovjet-
unionen, och Ryssland, medförde också importminskningar ochsenare
negativa effekter på produktionen. Framför allt gällde detta importen av

Ävenolja och andra råvaror. minskad efterfrågan i Sovjet-
unionen/Ryssland har haft negativa effekter. sambandI med införandet

marknadsekonomiska mekanismer förlorade också många företagav
säkra marknadsandelar, samtidigt subventioner och andrasom
finansieringsmöjligheter beskars kraftigt. Handelsliberaliseringen
medförde också ökad internationell konkurrens för många företag i de
central- och östeuropeiska länderna.

Tillsammans ledde dessa faktorer till förändringarstora av
relativpriser och lönsamhet i olika sektorer. studieEn Hughesav
Hare 1991 tyder på cirka 20 industriproduktionensatt procent av
förädlingsvärde i Tjeckoslovakien, Ungen och Polen i själva verket var
negativt kring 1990. Följden blev många företag lades elleratt ner
minskade sin produktion. Produktionsfallen förstärktes i vissa fall av
den restriktiva makroekonomiska politik förts i många kandi-som av
datländema för få bukt med budgetunderskott och inflation.att

Ett problem har varit de handelsbalansunderskotten.annat stora
Efter den inledningen under åren efter 1989,närmast avtoggynnsamma

CÖELökningstakten i från till MedEU. undantag förexporten
Slovakien började under 1992-1993 underskott i kandidat-stora
ländernas handelsbalanser fram. försökI hejdaväxa denatt ett att
kraftiga ökningen import, har handelsrestriktioner införts. Iav nya

CÖELstabell 2.11 redovisas import, handelsbalanser underexport samt
perioden 1990-1996. I vissa fall har övervärderade växelkurser bidragit
till handelsbalansunderskotten. På grund överskott i övriga ärposter,av
bytesbalansunderskotten i regel mindre.
Även i fråga institutionella förhållanden finns problem, och trotsom
den snabba reformtakten kvarstår mycket arbete på vissa områden.
Infrastrukturen eftersatt i de flestaär kandidatländema. Vad gällerav
den finansiella sektorn, konkursförfarande och konkurrens-samt
lagstiftning återstår också mycket arbete. Kontroll och insyn över
statlig upphandling regel bristfälliga, ochär statsstöd till olikasom
branscher behöver över.ses
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CÖEL mdr USD,ihandelsbalansoch2.11: importTabell Export,
priserlöpande

19962199611994 199519931991 19921990Land
Bulgarien

5,3454,54,0 5,13,5 3,72,6 3.4Export
-5,2245,1 4,34,23,5 5,13,4 2,7Import

0,2 0,1210,1-1,3 0,20,00,8 0,7Balans
Estland

2,0642,0791,327 1,848460.0 0,812Export .. .. -3,1223,2051,688 2,540429,0 0,957Import .. .. -1,058-1,1260,361 0,6920,14531,0Balans .. ..Lettland
1,5021,304 1,4430,998 0,997845,0Export .... -2,4292,3201,8171,158 1,375797,0import .. .. 0,9270,513 0,8770,37848,0 0,160Balans ....Litauen

3,2802,029 2,707649,0 2,025Export .. .. 3,083 4,4052,353464,0 2,275Import .... -1,1250,325 0,376185,0 0,250Balans ....Tjeckien
21,70321,7 21,910,4 12,08,8Export .. .. -27,67427,825,310,6 12,610,4Import .. .. -5,972-5,9-3,60,2 0,7-1,6Balans ....Ungern
14,18412,9 13,18,9 10,79,3 10,06,3Export
-16,83616,214,6 15,512,59,1 10,16,0Import
-2,652-2,6 -3,1-3,6 -3,90,2 0,00,3Balans

Polen
22,9 24,317,014,0 13,610,9 12,8Export
24,7 32,317,813,5 15,98,6 12,7Import
-1,8 -8,00,80,5 -2,32,2 0,1Balans

Rumän-ien
8,2396,2 7,9 7,74,3 4,93,53,4Export

-10,36810,2 10,07,16,1 6,55,35,1Import
-2,130-2,4 -2,3-1,6 -1,0-1,8-1,7 -1,8Balans

Slovakien
8,8308,6 8,86,73,7 3,1Export .. .. -10,93610,96,7 8,84,23,6Import .... -2,106-2,10,0 0,3-1,10,1Balans ....Sloven-ien
8,3658,46,8 8,34,2 6,13,94,1Export
-9,2189,27,2 9,36,54,7 4,1 4,1Import
0,8530,90,3 -1,00,1 0,40,6 0,3Balans

Östekonomiska 1996, 1997.institutet, 1994,Källa: 1993,
skattningar.Preliminära

2 kommissionen.Källa: Europeiska

kandidatländemaflestakapaciteten i deadministrativalågaDen är av
reformer.för fortsattai och hinderbåde problem sig ettett
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Under de 3-4 åren har dock ekonomisk återhämtning isenaste en
CÖEL skett, och med undantag för Estland 1994 och Lettland 1995
ökade förBNP samtliga länder under och1994 1995 se tabell 2.9.
Polen har sedan 1992 haft positiv tillväxt. Inflationstakten har också
sjunkit i de flesta kandidatländema. Undantaget Bulgarien medärav en

Äveninflation till 123 1996. i Rumänien ökadesteg procentsom
inflationstakten under 1996, dock till betydligt lägre nivå 38en
procent. Dessa ökningar har i båda länderna skett i samband med
försvagningen den valutan. I Estland, Lettland, Litauen, Polenav egna
och lågUngern under år inflationen omkring 20 Iprocent.samma
Slovakien inflationen ungefär medan den i Slovenienprocent,var sex
och Tjeckien låg på omkring nio Som redan påpekats, harprocent.
inflödet kapital också ökat på år, speciellt i Tjeckien, Ungernav senare

Ävenoch Polen. arbetslösheten har minskat, och efter har1995 syssel-
CÖELsättningsgraden i helhet ökat. ska dock kommaMan ihågsom

minskningen har skett från relativt hög nivå.att en
ekonomiskaDet samarbetet mellan de forna CMEA-ländema har,

Årdelvis efter påtryckningar från EU, återupptagits. 1992
undertecknade Visegradländema frihandelsavtal, Central Europeett

ÅrFree Trade Agreement CEFTA. 1996 Slovenienävenupptogs som
medlem. Avtalets viktigaste del utfástelsen gradvis liberaliseringär om

handeln med industrivaror fram till år 2001. Under följde1994 deav
baltiska länderna efter med liknande avtal. Relationerna mellanett
kandidatländema har under år stärkts ytterligare radsenare genom en
bilaterala avtal. Effekten har blivit handeln mellan länderna börjatatt
återhämta sig från 1994 se tabell 2.8. kan förmodligenDet inte
förväntas handeln återgår till de volymer rådde föreatt 1989.som
Liksom handeln med politiska orsaker lägre denväst änav var
naturliga, betydde politiska faktorer handelsvolymenattsamma
CMEA-ländema emellan i regel den naturliga.översteg

aningEn oroande den tendens till ökad protektionism märktsär som
i kandidatländema sedan den snabba liberalisering under åren närmast
efter 1989 se Csaba 1995. omedelbaraDe orsakerna har varit det.ex.

handelsbalansunderskotten. skulleHär kunnastora EU spela positiven
roll ytterligare liberalisera sin handelspolitikatt gentemotgenom
CÖEL. En och delvis relaterad förklaring till kraven påattannan
protektioniska åtgärder sig starkare de tidigare reformemaväxt är att

inte har resulterat i högre levnadsstandardännu för det flertalet istora
kandidatländema. Detta har medfört sociala och politiska påfrestningar,
vilket har ökat motståndet förändringar och minskat tilltron tillmot
politisk demokrati och marknadsekonomiska lösningar. källanFrämsta
till den höga arbetslösheten. länderär I där arbetslöshet, inteänoro om
översysselsättning, i okänt fenomen för mindre tio årstort sett ett änvar
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Bulgarien,källa till social Iinneburitsituationensedan, har oro.en
arbetslöshetenliggeroch SlovenienSlovakienPolen, procentett par

Estlandoch iLettland arbetslösheten 19tiostrecket. I procentäröver
Å endasthar Tjeckien 3,5andra sidanomkringoch 10Ungern procent.

nivån påoch Litauen liggeri Rumänienarbetslöshet och ävenprocent
relativt låga 6 procent.

de intressegrupperhandelsbalansunderskottochArbetslöshet ger
fördelar,opinionsmässigakonkurrensutländskkräver skydd motsom

ställs kravinhemska företagför vissaökade svårigheteroch i takt med
förmodligenfaktorer, berorekonomiskahandelshinder. Förutompå

sedanhar förändratspolitiska landskapetomsvängning detpådenna att
CÖEL harproducentintressen inomgamla90-talet. delbörjan på En

samtidigtomständigheternasig till delyckats som nyanyaanpassa
kontakter medetableratformerats ochharintressegrupper nya

statsägda företagtycksför sina kravgehörmakthavare. Störst stora
Messerlin 1995.fåmultinationella företagen sede t.exsamt

Protektionism och EU

attityd tillvi kortfattat hur EUsavsnitt diskuteraravslutandedettaI
Generelltutvecklats efter 1989.harhandelsområdetutvidgningen på

CÖEL EuropaavtalenEftersomhårdnat.inställningenhar gentemotsett
huvudsakligadeöverskådlig framtidundermedlemskap ochföre anger

CÖEL, påvikoncentrerarmellan ochför relationerna EUvillkoren oss
i dessa.aspekter

allra flestahandeln med deEuropaavtalen harförInom ramen
restriktivitetavtalensbedömningenVidliberaliserats.industrivaror av

i dennainkluderatsemellertid vilkamåste varor somseman
innehållerEuropaavtalengjort det.inte harliberalisering och vilka som
officiellafrån denundantagdel viktigasjälva verketi en

övergång-tillåts underhandelshinderIcke-tariffárafrihandelslinjen. en
stålbeklädnad, kol,textil ochsektorerkänsligasperiod inom s.k. som

CÖEL förvilkabranscher inomdeoch jordbruk, d.v.s. i stort sett
fördock de reglerViktigastkomparativa fördelar.tillfället tycks ha är

measuressafe-guardskyddsåtgärderantidumpningsåtgärder och som
grundkontroversiella pådel denavtalen.skrivits i Denna är mest av

Klausulema kommereffekterna.restriktivade potentiellt mycket att
brukavtalen iSkyddsåtgärder får enligtgälla efter 2001. tasäven om

medförproduktion ellerinhemskallvarlig skada förmedförimport
allvarligmedförakaneller svårigheterallvarliga störningar som

vårregionsituationen iekonomiskaförsämring den enav
grundklausul pådennadelenkursivering. är,Den avavsenare
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vagheten i potentiellt den restriktiva. allvarligBegreppentexten, mest
försämring och region inte etablerade i praxis, vilket bäddar förär
godtycke. har också gjort bruk dessa klausuler. fallEU 24av av
dumpning har anmälts till WTO. har det gällt kemiskaFrämst
produkter järn och stål. Strikta regler vad gäller ursprungslandsamt

CÖELhindrar också importera insatsvaror till lägsta möjligaatt
kostnad. 60 komponenterna i inomprocent exporterasav en vara som

CÖELeller måste produceradeEU i något dessa länder.vara av
Processindustrier med lågpriskomponenter importerade från tredje land
drabbas, liksom direktinvesteringar från andra länder EU.än

Avtalens restriktivitet framgår känsliga produkter, iattav som
CÖELsdrag fjärdedel totala under periodenutgör export,grova en av

minskade från1990-1993 41,3 till 37,6 EUs totalaprocent procent av
CÖELimport från von Hagen 1997. Empiriska studier se Faini

1995 tyder ocksåPortes Europaavtalen inte haft någon märkbaratt
CÖELsbetydelse för öka tillträde till marknader inom EftersomEU.att

CÖEL redan tidigare erhållit preferensbehandling, har förmodligen
dessa avtal haft värde politiska programförklaringarstörre änett som

alstrare handel. försämrade avsättningsmöjligheter förFörutomsom av
Östeuropa,företag från Central- och innebär de restriktiva inslagen i

Europaavtalen färre utländska direktinvesteringar vadän som annars
varit fallet. På grund de inhemska marknademas relativt ringaav

CÖELstorlek i möjligheterna till viktig aspekt förär export en
multinationella företags lokaliseringsbeslut.

De protektionistiska tendensema inom beror förmodligen tillEU
del vissapå har sig till den situationen ochstor att anpassatgrupper nya

efter hand organiserat sitt motstånd efter den snabba och i viss mån
toppstyrda inledningsfasen integreringen. gäller främstDettaav

CÖELarbetstagare och kapitalägare inom branscher där bedöms ha
naturliga konkurrensfördelar producenter i Västeuropa. Somgentemot
beskrivs i kapitel det utbredd uppfattning detta i första handär atten
skulle gälla traditionella branscher producerar relativt homogenasom
och osofistikerade Många dessa branscher, till exempel stålvaror. av
och jordbruk, har tradition politiskt inflytande inom EU.stortav
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Internationell3 handel

detta kapitel skall viI igenom de förväntade effekterna på
utrikeshandeln kandidatländema blir medlemmar i Vi ställerEU.om
frågan handelsvolymen kommer öka och vilken handelatt typom av

kan komma uppstå. Innan vi går in på vilka effekter vi kanattsom
förvänta på handelsmönstret skall vi emellertid kortfattat redogöraoss
för vilka förändringar i handelspolitiken EU-medlemskap skulleett
innebära för kandidatländema.

Kapitlet disponerat följandepå avsnitt redogör vi för deI 3.1är sätt:
centrala handelspolitiska förändringarna följer EU-mest ettsom av

medlemskap. Avsnitt analysera effekter3.2 EU-ägnas att ettav
medlemskap på nettohandelsmönstret för kandidatländema och EU
länderna, medan avsnitt effekter3.3 åt analysera den s.k.ägnas att
inombranschhandeln, dvs. den handel består samtidig exportsom av
och import inom och bransch. Vidare analyseras effekternaen samma

handelsvolymema i avsnitt Avslutningsvis3.4. presenteras
slutsatserna i avsnitt 3.5.

3.1 Handelspolitiska förändringar ettav

EU-medlemskap

handelspolitiska förändringarnaDe EU-medlemskap gick vistora ettav
igenom redan i föregående kapitel. Här ska vi kortfattadgöra en
sammanfattning, med speciell betoning depå aspekter viktigaärsom
för de förs i detta kapitel.resonemang som

Efter 1989 korn den tidigare mycket restriktiva handelspolitiken
mellan EU och de central- och östeuropeiska länderna rasktatt
förändras. Redan 1988, före fall, slöts handelsavtal mellanettmurens

ochEU Ungern reducerade de kvantitativa restriktionema försom
handeln. Liknande slötsavtal 1989 med Polen och därefteråret med
Bulgarien och med f.d. Tjeckoslovakien.

Nästa i libcraliseringen länderna i Central- ochsteg attvar
Östeuropa s.k. preferensbehandling, innebär ensidigtEUattgavs som
sänkte sina tullar vissapå Polen och medgavsUngernvaror.
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fickmedan de andra ländernapreferensbehandling redan 1990, vänta
ytterligare något år.

de s.k. Europaavtalen,inleddes förhandlingarRedan 1990 somom
skallhandelshinder på industrivarorinnebär tullar och icke-tariffäraatt

och tjänstehandeln liberaliseras. Somunder tioårsperiod,bort atttas en
känsligaemellertid handelshindren s.k.tidigare skallnämnts, varor
tidsperiod ochsuccessivt under ganska långteko, stål etc. borttas en

handelsliberaliseringen. Vidarehelt frånjordbruket undantas nästan
anmäldedumping. Mellan 1990-1995 EU 24kvarstår regler s.k.mot

CÖELfrån tilldumping produkter GATTfall vad de ansåg vara avav
effekt handeln dennaden direktaWTO. Förutom typ avsom

anti-dumping-existensenhar, det sannolikt självaåtgärder är att av
östeuropeiska länderna.från de central- ochregler påverkar exporten

kanvidtasåtgärder dumping kan kommaSjälva hotet attmotattom
branscherinvesteringar i vissamedföra handeln begränsas ochatt att

överhuvudtaget inte kommer till stånd.
däroch situationviktig skillnad mellan EU-medlemskap,En ett en

Europaavtalenkandidatländema fortsätter stå utanför EU,att men
leda till dennafullföljs, EU-medlemskap skulleär att typettatt av

skulle det leda tillåtgärder försvann. Vidarehandelspolitiska att
jordbruksprodukterhandeln medgränskontrollema försvann, och att

viktig skillnadockså kom omfattas frihandel. En är att ettatt annanav
arbeteomfattades detinnebära ländernaEU-medlemskap skulle att av

handelshinder.bort alla tekniska EU-pågår inom förEU att tasom
känsligahandeln i s.k.också innebäramedlemskapet skulle att

liberaliserades snabbare.produkter
skillnader idessakapitel skall vi analysera effekternadettaI av

Vi kanoch på handelsvolymer.handelspolitiken på handelsmönster
inledningsvis konstatera vi inte förväntaremellertid redan ettattatt oss

deförändringarEU-medlemskap leder till några större av
ledaEuropa-avtal kan förväntashandelsmönster fullt genomfördasom

detta intetillverkningsindustrin medantill, åtminstone inte vad gäller
fulltEuropaavtalenunder övergångsperioden innangäller är

genomförda.

och nettohandelKomparativa fördelar3.2

fördelarTeorin komparativaom
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traditionella teorinkortfattat redogöra för denTill börja med skall viatt
komparativa fördelar. Medfrån begreppetUtrikeshandel, utgårom som

orsakerna till ochvi först diskuterautgångspunkt från denna teori skall
tillskall sedan leda frameffekterna handel. teoribakgrundDenna enav

och kandidatländema.nettohandeln mellanempirisk analys EUav
grundläggande inomfördelarTeorin komparativa ärom

ekonomi.5 handelEnligt denna teori uppstårinternationell genom
iskillnader kan bottnaskillnader i komparativa kostnader. Sådana

i faktortillgångarproduktionsteknologi eller i skillnaderskillnader i
upphov tillkomparativa fördelarmellan länder. Handel enligt ger
tillgängligaleder tillsamhällsekonomiska vinster, eftersom det att

gällereffektivt grundregelproduktionsresurser används Somsätt.ett
handelnformer begränsningarfrihandel överlägsen allaäratt avav

levnadsstandarden.6ekonomiskasåtillvida leder till den högstadetatt

teknologiskillnaderKomparativa fördelar och

härrörteorin komparativa fördelartidigaste formuleringenDen omav
arbeten.7 modellen baserasRicardianskafrån David Ricardos Den

internationellateknologiskillnader mellan länder.förekomsten Detav
produktivitet ochförklaras med skillnader i relativhandelsmönstret

skullför enkelhetensdärmed relativa tillverkningskostnader. Antag att
Östfinns länder, och Väst, tvådet tvâ samt vara somvaror, en

medoch producerasproduceras med avancerad teknologi en vara som
Väst hartillverkningsmetoder. Vi vidaretraditionella attantarmer

skillnadenproduktivitet i produktionen bådahögre attvarorna, menav
Öst dåhögteknologiska Väst kanför denär störregentemot varan.

högteknologiskafördelar i produktionen denha komparativasägas av
Öst denfördelar i produktionenmedan har komparativa avvaran,

sina tilltraditionella Väst koncentrerarGenom attatt resurservaran.
Öst sinaoch koncentrerarproducera den högteknologiska varan,

delta itraditionella kan ländernatill producera denatt varan,resurser
vinster. Västhandelsutbyte medför samhällsekonomiskaett som

Östmedanden högteknologiskakommer då att exportera varan,

5 komparativa fördelar,utförlig genomgång teorinFör seav omen mer
Södersten Reed 1993.
51 kan påverkastrikt mening gäller resultatet bara for små länder, intedet som
världsmarknadspriset.
7 börjankomparativa fördelar publicerades iDavid Ricardos arbeten avom

1991 förSödersten 1978. också Lundberg1800-talet. översikt, SeFör en se
klassiska teori för internationellnågot utförligare genomgång dennaen av

handel.



Internationell handel SOU 1997: 15646

den traditionella Genom ländernakommer att exportera attvaran.
har relativtanvänder sina till producera den deatt vararesurser som

förutsättningar producera, kommer de med sinabäst att attsett
tillverka mängd vad destörre änen varor annarsgemensamma resurser

skulle ha gjort.
frihandel, ochhandelsmönster det uppstår i jämvikt vidDetta är som

tjänar på det. i detdet karaktäriseras båda länderna Löntagamaattav
visserligen ha högre lönerproduktiva Väst kommer änattmer

Öst, länderna kommer halöntagarna i löntagarna i båda att enmen
internationell handel, i ställethögre reallön de inte deltog iän utanom

för enbart producera för den inhemskaanvände sina attresurser
viktig slutsats kan dras från denna teorikonsumtionen. En är attsom

ellerkomparativa fördelar i produktionen någonalla länder har av
råder skillnader i ländernasnågra innebär så länge detDetta attvaror.

allaproduktionsförutsättningar kommer frihandel medföraatt att
hur låg produktivitet de har.någon eller några änexporterar varor,

delar EU-kommissionens utvärderinginsikt strider vissaDenna mot av
till i kapitelkandidatländema, något vi skall återkomma 10.av som

faktortillgångarKomparativa fördelar och

den s.k. Heckscher-Ohlin-central teori för utrikeshandelnEn ärannan
förteorin HO-teorin. teori betonas skillnader i tillgångarnadennaI

olika produktionsfaktorer, i stället för skillnader i teknologi, som en
varjekälla komparativa fördelar. Enligt HO-teorinviktig till exporterar

sådanaproduktionen intensiva i användningenland de i är avvaror som
produktionsfaktorer landet har relativt och importerargottsom om,

produktionsfaktorerintensiva i användningen sådanaärvaror som av
landet har relativt ontsom om.

produktionsfaktorer upphov till skillnader iExempel på som ger
maskiner ochkomparativa kostnader fysiskt kapital t.ex.är

kallat humankapital, högtbyggnader, mänskligt kapital även t.ex.
kunskaper ochutbildad arbetskraft arbetskraft särskildautansamt

kanfärdigheter. Produktionsfaktorer påverkar handelsmönstretsom
olja elleremellertid också inkludera skog ellersomnaturresurser t.ex.

tillgång på energi.
produktionsfaktorer, kapital fysisktLåt det finns tvåanta attoss

och mänskligt och arbetskraft, och det finns två länder. Detatt ena
Öst,"Väst, relativt kapitalrikt, och det andra,landet, antas vara

länderna arbets-relativt rikt arbetskraft. båda efterfrågasIantas vara
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utsträcknings blir därför enbartoch kapitalintensiva i Detsammavaror
varuprisema.de relativakommer bestämmautbudet attvaror som

landet,i det relativt kapitalrikautbudet arbete begränsatEftersom ärav
kommerhöga där. Pårelativtkommer lönerna sättatt sammavara

arbetskraftsrikai relativtkapital relativt högt detpriset på att vara
tillverkningskostnademaföljd detta kommerlandet. Som att varaen av

relativt billigt ochVäst, där kapitalbåda länderna.olika i de I är
relativtkapitalintensivaarbetskraft relativt dyrt, kommer attvaror vara

kommerrelativt dyra.billiga och arbetsintensiva Det motsatta attvaror
Öst. ikomparativa fördelardärmed hagälla för Väst kommer att

Öst komparativaharkapitalintensiva medanproduktionen varor,av
harländernaarbetsintensiva Omfördelar i produktionen varor.av

"Västmed varandra kommermöjlighet handla att exporteraatt
Öst kommerkapitalintensiva medan att exporteravaror,

arbetsintensiva varor.
Även upphovkomparativa fördelarhandel baseradi detta fall ger

handelsutbyte ochför bådetill välfärdsvinster. Utrymmet
mellan ländernasskillnadernavälfárdsvinster ärär större större
handel också iEffekternatillgång till produktionsfaktorer.relativa ärav

ländernaRicardianska modellen. tvådesamma i den Desettstort som
vidproduceramed sinakommer att mergemensamma resurser

helhet vinner påBåda länderna sedda i sinfrihandel handel.än utan
Till skillnadhögre konsumtion.frihandeln den möjliggörattgenom en

enskild individ iemellertid inte varjeRicardos modell behöverfrån i ett
Frihandeltill frihandel.från självförsörjningland tjäna på övergången

intensivtproduktionsfaktor användsefterfrågan denleder till påatt som
den andramedan efterfrågan påi landets ökar,exportvara

leder till prisetinnebär frihandelproduktionsfaktom minskar. Det attatt
intensivt i landetsproduktionsfaktor användspå den exportvarasom

detproduktionsfaktom faller.priset den andra Förstiger, medan på
kapitalägama vinner pågäller såledesrelativt kapitalrika landet att

arbetskraftsrika landetförlorar. det relativtfrihandel, medan arbetarna I
mellanomfördelning inkomsterEndastdetär tvärtom. genom av

handel.individer kan tillgodose alla vinner påattman
användsstiger den faktorkonsekvens relativpriset påEn att somav

faktorprisemai ländernas respektive exportsektorerintensivt är att
frihandelinnebärmellan länderna.tenderar utjämnas Det attatt

3 homotetiska. Identiskaindividemas preferenser identiska ochVi ärantar att
inkomst harinnebär alla individer med visspreferenser att sammaen

andelenHomotetiska preferenser innebärefterfrågan på och tjänster. attvaror
förändras inkomsternaläggs på olika och tjänster inteinkomster närsom varor

förändras.
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faktorprisskillnaderreducerar mellan länder och därmed incitamenten
migration.9kapitalrörelserför och

faktortillgångarNettohandel och relativa

detta avsnitt skall förvi redogöra de handelsmönster finns mellanI som
och kandidatländema. Särskild vikt läggs vid beskrivaEU mönstretatt

för handeln mellan Sverige och dessa länder. Vi kommer här att
koncentrera nettohandeln, dvs. den eller nettoimportnettoexportoss

vi finner i olika branscher vi subtraherar den totala importennärsom
från den totala frågor vi bl.a. försöker besvaraDe ärexporten. som
följande: väl följer handelsmönstret det vi skulle förväntaHur oss
utifrån teorin komparativa fördelar kan förvänta sigHur attom man
handelsmönstret utvecklas framöver, med respektive EU-utan
medlemskap kan förvänta Sverigessig handelsmönsterHur attman
påverkas

Handelsmönstret före 1989

Till börja med förklarasöker vi kandidatländemas handelsmönsteratt
med hjälp komparativa fördelar. finns vissa skäl talar förDet attav som
teorin komparativa fördelar dåligt förklaringsvärde förkan ha dessaom
ländenlo Orsaken de central- och östeuropeiska länderna underär att

tidlång varit planekonomier. Visserligen har de flesta demav nu
kommit bra bit bli marknadsekonomier, detvägen mot atten men

effekterfinns ändå från den tid då kandidatländema planekonomiervar
dröjer sig kvar. effekter flera olika slag. vissDessa Enärsom av

produktions- och handelsstruktur tidkan kvarstå under längret.ex. en
därför kapitalet inklusive visst humankapital inte rörlig mellanäratt

9 finns dock flertalDet modeller där frihandel ökarett snarast
faktorprisskillnadema. Modern lokaliseringsteori har dessutom visat att
handelsliberalisering i vissa fall kan leda till initiala skillnader faktorpriseriatt
förstärks, vilket kan tillleda agglomerering industriell aktivitet i vissaav
regioner t.ex. 199lb, Venables,Krugman, Krugman och 1995.
° Ibland hävdas det faktum kandidatländema mycket fattigare och haräratt att

fungerande infrastruktur det genomsnittliga EU-landet innebärsämre än atten
modern handelsteori inte skulle kunna förklara handeln mellan dessa länder.
HO-teorin emellertid kanske förstai hand tillämplig på just länder harär som
olika relativa faktortillgångar och därmed olika nivåer på capita.BNP Enper
dåligt fungerande infrastruktur orsak till skillnader i faktorproduktivitetär en
mellan länder såledesoch ytterligare källa till komparativa fördelar.en
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deprecieraskapitalettid förlång sikt.branscher på Det attän tarannat
dettid innandet ocksåvilket innebärackumuleras,respektive taratt

olika branscher.kapitalbeståndet mellan Föromfördelningskett aven
central-dedet handelsmönsterindustristruktur ochförklara denatt som

viktigtdärföri dag, detösteuropeiska länderna haroch attär vara
underde hadedet handelsmönsterindustristruktur ochstudera den

planekonomier.tiden som
iuppkommersnedvridningarradvälkäntDet är att en

handelnleder det faktumutrikeshandelns områdePåplanekonomier. att
finns någondet intebestämd tilladministrativti är attstort sett

faktorer,ekonomiskafundamentalalåtermekanism somsom
dethandelsmönstret. Föravspeglas iteknologi,faktortillgångar och

finnasmarknadsekonomiidetenskilda företaget kommer attäven en
företagethuruvidadet gällerelement,slumpmässigt närett rent

på deteller inte.internationell handel Detsig åtkommer ärägnaatt
samband mellanförväntarplanet viaggregerade ettoss

handel.teknologiskillnader och Förfaktorintensiteter,faktortillgångar,
sådantnågotdet finnsemellertid osäkertplanekonomier detär om

nivå.aggregeradsamband påens
komparativateorinantal studier visarfinns dockDet attett omsom

kommuniststatema,fornatillämplig för detill viss del ävenfördelar var
HO-teorinvisadeRosefieldplanekonomier. 1974under tiden attsom

Sovjetunionensförklaraanvändas förkundetill viss del att
faktorproportionerfaktorintensiteter ochsåtillvidahandelsmönster, att

utrikeshandeln. Undersökningensystematisk inverkan påhade en
Tillhandeln.snedvridningsystematiskemellertid också påvisade aven

kapitalintensivaexporterade Sovjetunionenländervarje mergrupp av
förklaradeRosefieldHO-teorin.utifrånskulle förväntaviän ossvaror

marxistiskaden rådandeeffektsnedvridningdenna en avsom
användaförkostnadenvilken den verkligaarbetsvärdeläran, utifrån att

planeringsprocessen.undervärderas ifysiskt kapital kom att
studie har gjorts.RosefieldsuppföljningarfåtalEndast ett av

FinlandsSveriges ochundersökte dockHellvin och 1991Torstensson
Östeuropa StudiensSovjet under året 1985.inklusivehandel med

Östeuropa till viss delhandel medsvenskresultat tyder på att
medan dentid,under dennarelativa faktortillgångarbestämdes av

HO-teorin. Sverigeförklaras allsinte tycktesfinska handeln av
synnerhetikapitalintensivatenderade att exportera varor -

Finland,östeuropeiska länderna.till dehumankapitalintensiva varor -
möjligkapitalintensiva Ennettoimportdäremot, hade varor.en av

" arbetskraftsrika länderrelativtfann tillRosefielde exportenatt mervar
kapitalrika länder.till relativtkapitalintensiv än exporten
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Östeuropaförklaring till detta Finlands handel med iär att större
utsträckning påverkades politiska faktorer och därförav var mer
snedvriden ekonomisk synvinkel. Hellvins och studieTorstenssonsur
bekräftar dock Rosefields i avseende. både Sverige ochFörtes ett
Finland tycks importen ha varit intensiv i användningen fysisktmer av
kapital vad kunde förväntas utifrån HO-teorin.än som

studieEn Neven och Röller 1991 lite annorlunda bild.av ger en
och RöllerNeven bestämningsfaktorer för års handel1987testar

mellan antal EU-länder Frankrike, Italien, Storbritannien ochett
Västtyskland och de östeuropeiska länderna i CMEA.
Faktorproportioner spelade inte här den avgörande roll för
handelsmönstret visats i de tidigare nämnda studierna.som

Vilka slutsatser kan då dras från studier de central- ochav
östeuropeiska ländernas handelsstruktur under tiden som
planekonomier viss specialiseringEn på produkter huvudsakligensom
använder lågutbildad arbetskraft kan märkas. tendensDenna är
emellertid mindre kunde förvänta sig utifrån regionensän man
produktionsförutsättningar. hängerDetta med priset påattsamman
fysiskt kapital medvetet hållits ned, vilket lett till störreett
kapitalbestånd och därmed kapitalintensiv produktion änmer man

kunde förvänta sig.annars

Nettohandeln mellan kandidatländema och EU

viktiga frågaNästa blir studera den nuvarande nettohandeln mellanatt
kandidatländema och ifrånEU. Här utgår vi de internationella studier

genomförts på området. Vi vill emellertid särskilt studera handelnsom
mellan kandidatländema och Sverige. Eftersom inga tidigare studier
genomförts på området har vi utfört vissa analyser. frågaEnegna som
analyseras i detta och följande avsnitt hur kandidatländemasär
handelsmönster kan förväntas utvecklas framöver.

studeraAtt det existerande handelsmönstret kan sättett attvara
skapa sig uppfattning hur det framtida kommermönstret atten om se

finns betydandeDet trögheter i handelsmönstren, vilket detut. gör att
existerande god uppfattning framtidahur detmönstret ger oss en om
handelsmönstret kommer på kort och medellång sikt. Föratt ut attse
bedöma hur handelmönstret kan komma lite längrepå siktatt utse
kommer vi studera ländernas faktortillgångar, utifrånoch dessa draatt
slutsatser hur handelsmönstret bör det avspeglar ländernasutom se om
komparativa fördelar.

Skälen till det finns trögheter i handelsmönstret flera. detFöratt är
första sker vanligtvis förändringar i faktortillgångar och teknologier
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både fysiskt ochtidigarerelativt långsamt. Dessutom nämnts,är, som
kapitalbranscher. Fysisktmellankapital relativt trögrörligtmänskligt

mellan branscher,mening flyttasinte i bokstavligkan vanligtvis utan
skiljer signyinvesteringamatakten iomallokering sker attgenomen

Äventid.i allmänhet långsådanmellan olika branscher. En tarprocess
tid, eftersomomallokering långhumankapitaletdet gällernär tar en

specifika för denofta mycketinlärda färdigheterutbildningar och är
kan tilläggasinom. Till dettaarbetskraften verkarsektor attsom

bidra till höginlämingseffekter kanolikaförekomsten enav
omfattandehaftlängebranscher därfaktorproduktivitet i man

inarbetatlänge harsedanproduktion plus företag ettatt som
handelskostnadertenderar lägredistributionsnät för änmötaattexport

marknad.sigförsta etablerar påde för gången ensom
mellannettohandelfördet existerandestudier harI mönstretett par

CÖEL delas1995studie Nevenundersökts. lochEU aven
baserade på derasolikatillverkningsindustrin in ibranscherna i grupper

ÖsteuropaCentral- ochländerna ifaktorintensitet. finnerNeven att
i branschertenderar haf.d. Sovjetunioneninklusive nettoexportatt

relativtfysiskt kapital iarbetskraft ochanvänder lågutbildad storasom
använderbranschernettoimport imedan de harmängder, somen

medi handelnsynnerhet dethumankapital.relativt insatser I ärstora av
CÖEL intensiva ii branscherharSydeuropa ärnettoexport somsom

finnsmed Nordeuropakapital, medan det i handelnfysiskt störreen
branscher.till i arbetsintensivatendens nettoexport

Graziani studerarbild.likartadstudie Graziani 1995En ger enav
Central- ochinklusiveländergrupper,från antalimporten till EU ett

Östeuropa, kategorier:följandeenligtdela inatt varorgenom
icke-standardiserade/standardiserade,nya/mogna,

hög/medium/lågteknologiska. Hankapitalintensiva/arbetsintensiva samt
ochi varjegenomsnittliga importenstuderar den somvarugrupp,

s.k.asiatiska länder,från antalockså importenjämförelse analyseras ett
Indonesien,inkluderarCountries, vilketExportingNewlyNEC

IndustrialisedNewlyThailand ochFilippinerna och NICMalaysia,
och Taiwan.Singaporeinkluderar Hongkong,Countries, vilket Korea,

frånhärstammaricke-standardiseradeochTerrnema varornya
introduceratsnyligenproduktcykelteorin och representerar somvaror

blivitproduktionsteknologin intemarknaden, för vilkapå ännu
Standardiserad. tabellenresultat.Grazianis Avtabell 3.1I presenteras

CÖEL i produktionenmindre specialiseradländerna iframgår äratt av
totaladengenomsnittet. Avicke-standardiseradeoch änvarornya

icke-standardiserade 38ochimporten 52utgör procent varornya varor

Produktcykelteorin 1966.arbetenfrån Vernonhärstammar av
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CÖELFör ligger motsvarande andelar på 28 respektiveprocent. 25
Andelen importen definieras hög- ochprocent. av som som

mediumteknologisk också lägre för de central- ochär östeuropeiska
länderna genomsnittet. andelenDäremot kapitalintensivaän är varor
högre. -

CÖELslutsatsEn kan dras dessa studier tycksär attsom av vara
specialiserade relativt ochexport ärav varor som mogna
standardiserade och produceras med relativt kapitalintensiv ochsom
välkänd teknik. I dessa avseende skiljer de sig från deavsevärt nya
industriländema i Asien. Dessa särskilt framgångsrika det gällerär när

högteknologiska har förhållandevis litenatt exportera varor, men en
CÖELkapitalintensiva Inom uppvisarexport av varor. gruppen

länderna likartat med undantag Rumänien. framgårmönster Somett av
siffrorna i tabell 3.1 Rumänien i högre grad specialiseratär påännuav

standardiserade, och lågteknologiska övriga central-änmogna varor
och östeuropeiska länder. Däremot uppvisar de inte inriktningsamma
på kapitalintensiva de tycks specialiserade påutan attvaror, vara mer

arbetsintensiva framgårDet också Grazianisexportera studievaror. av
endast små förändringar i specialiseringen skedde mellanatt 1980 och

1991.

Tabell 3.1: påImport till EU 1991 fördelad olika typer av varor,
procent
Land Nya Icke- Kapital- Hög- Medium-varor

standard- intensiva teknologi teknologi
iserade

Bulgarien 34 19 24 305
f.d. 27 34 28 9 33
Tjecko-
slovakien
Ungern 35 24 17 10 26
Polen 28 23 19 6 29
Rumänien 14 15 14 3 16
COEL 28 25 21 i.t.
NEC 40 13 3 17 22
NIC 54 13 7 29 36
Total 52 38 77 7.9 44

Källa: Graziani 1995
i.t.Not: uppgiften inte tillgänglig.att äranger

Om vi utgår ifrån det handelsmönster vi finner i dag kommeratt att
fortsätta förhärskande de åren, kan vi således förväntaatt närmastevara
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ochkandidatländema EUmellanexpansion handelnatt avoss en
lågteknologiskaarbetsintensiva,ökadleda tillkommer exportatt av

högteknologiskahumankapitalintensiva,ökad importoch avvaror
förändringar ibetydandedet sketttycks emellertidDet som omvaror.

Tillgängliginleddes.transitionsprocessensedanhandelsmönstret
handelländernasösteuropeiskade central- ochstatistik visar att

länder tillfrån dessaminskat betydligt, medansinsemellan har exporten
visaroch Djankov 1996kraftigt. HoekmanEU-ländema har ökat att

första hand intetill EU-ländema iökadeden utgörsexporten varorav
ställetländer inom CMEA. Iexporterades till andratidigaresom

modifieradekraftigthelt ellerutsträckninghandlar det i stor om nya
indikationtill Det attväst.exporteras omengervaror som

ganska snabbtförändraskan komma närhandelsmönstret att
världsekonomin.integreras medkandidatländema fortsätter att

CÖEL använder vimednettohandelstudera SverigesFör att en
Graziani 1995.och1995den Nevenmetod liknande använts avsom

fysisktarbetsintensiva,iVi delar tre grupper:varornaupp
kunskapsintensiva.13 i beräknar vivarjekapitalintensiva och För grupp

iimportsvenskdärXi/Mi/ X/M, Xi Mikvoten är export
iimportsvensktotali och Mbranschgrupp X är export

relativsvensktillverkningsindustrin. kvotEn större än ett anger
medankomparativa fördelar,svenskaså vill,och,nettoexport om man

ochnettoimportrelativ svenskvisarkvot mindre än etten
CÖEL.fördelar förkomparativa

vifinneroch tabell 3.2i tabell 3.2 3.3. IResultaten presenteras
vidkandidatländersamtligaSveriges handel medförhandelskvotema

vitabell haroch 3.31992 1994. Ifyra olika tidpunkter: 1981, 1989,
kandidatländema för årenskildahandeln dedelat den totalaupp

1994.

handel medexport/import för SverigesTabell 3.2: Handelskvoter
1989, 1992kandidatländema, 1981,

Bransch
19941989 19921981

0,49569 0,286 0,484Arbetsintensiv 0,3
0,8090,571Kapitalintensiv 0,833 0,541
2,1293,162Kunskapsintensiv 2,271 2,654

handelsstatistik.påKälla: beräkningar baserade SCB:segna

3 används Haaland al. 1988.klassificeringDenna etav
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Tabell 3.3: Handelskvoter export/import för Sveriges handel med
kandidatländema 1994, länderfördelat
Land Arbetsintensiv Kapitalintensiv Kunskaps-

prod. prod. intensiv prod.

Bulgarien 0,449 0,71 l 2,000
Estland 0,561 1,039 2,122
Lettland 0,669 0,3 02 18,14
Litauen 0,479 0,705 4,200
Polen 0,573 0,969 1,658
Rumänien 0,297 1,741 22,74
Slovakien 0,439 0,758 4,226
Slovenien 0,308 4,118 1,303
Tjeckien 0,324 0,824 2,483
Ungern 0,587 0,359 1,987
Källa: beräkningar baserade på handelsstatistik.SCB:segna

tabellAv 3.2 framgår klart där de central- ochmönster,ett
östeuropeiska länderna specialiserade på produktionär ären som
intensiv i användningen arbetskraft. vi ligger förSom kvotenav ser
Sveriges handel med samtliga kandidatländer under samtligavid0,5
tidpunkter. Av tabell 3.3 framgår kvoten från1994 varierar 0,297att

tillRumänien 0,669 Lettland. Sverige, å andra sidan, iär
CÖELförhållande till specialiserat på kunskapsintensiv produktion.

Kvoterna för handeln med samtliga kandidatländer ligger samtliga år
och 1994 varierade de mellan Slovenien1,303 och 22,74över

Rumänien. det gäller kapitalintensivNär produktion tycks
kandidatländema ha komparativ fördel Sverige,gentemoten men

härvidlag inte lika tydligt. för handeln med helaKvoternamönstret är
kandidatländer ligger visserligen konsekvent under ett,gruppen av men

det gäller handeln mellan de enskilda länderna varierar kvotemanär
från värden under till värden överett ett.

Tabellen visar också det skett vissa förändringar tiden. Iatt över
synnerhet tycks utvecklingen mellan och ha mindre1992 1994 gått mot
nettoimport kunskapsintensiva och mindre nettoexportav varor av
kapitalintensiva för kandidatländema. möjlig förklaring tillEnvaror
detta kandidatländemas komparativa nackdel i kunskapsintensivär att
produktion och komparativa fördel i kapitalintensiv produktion
minskat. möjligEn förklaring begränsatEuropaavtalen harär attannan

kapitalintensiva fall skulleI så EU-medlemskapexporten ettav varor.
kunna medföra nettohandelsmönstret återgår till det gällde föreatt som
1992.
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också kanteknologiskillnaderviteoretiska avsnittetFrån det attvet
studie, iemellertid ingenfinnspåverka handelsmönstret. Detförväntas

påverkarteknologiskillnaderhuranalysvilken görs aven
informationrelevantVisskandidatländema.handelsmönstret för

al. 1991.Burzynskistudiepolskemellertid i etpresenteras en
påmed avseendePolen med EUal. jämförBurzynski et

branscherallaolika branscher. I ärarbetsproduktiviteten i 16 treutom
dockSkillnadernai Polen.iproduktiviteten betydligt högre EU ärän

där insatseroch förarbetsintensivaförminst avvarorvaror
resultatfrån dettavi utgår ärviktiga. Om attärnaturresurser

teknologiskillnademasåledes förväntaskulle virepresentativt, attoss
arbetsintensivainuvarande specialiseringtill ländernasbidrar varor.

kommaemellertidi dag kanråderteknologiskillnader attDe som
utländsktillgång tillfårkandidatländemarelativt snabbtförändras om

roll,betydandespelautländska företagkanteknologi. Härvidlag en
i kapiteltillvi återkommernågot som

CÖEL potentiellafaktortillgångar regionensochiRelativa
komparativa fördelar

relativaländernascentraleuropeiskade ochvi direkt studerarOm öst-
potentiellabild deannorlundanågotframträderfaktortillgångar aven

och1990i CEPRstudierkomparativa fördelarna. De presenterassom
utbildadpåtillgångenfinner samtliga1992Hamilton Winters att

CÖEL. anförsslutsatsstöd för dennaTillrelativt god iarbetskraft är
denvilket tyderanalfabetism,finns någonbl.a. det inte attnästanatt

Hamilton1995.väl Halpem,utbildningen fungerargrundläggande
ochi Polengymnasieungdomarvisar dessutomoch Winters 1992 att

ifärdigheterinternationellaväl iklarar sigUngern tester av
dettyckstillgängligafinnsde beräknarnaturvetenskap. Enligt som

relativtbefolkningen,andelforskare,också andelen ärsom avsom om
Halpem, 1995.stor

harkandidatländematyder påfinns således delDet attsomen
humankapitalintensivrelativtfördelar ikomparativapotentiella

tillskeptisksig någotemellertid förhållabör attproduktion. Man
måttenstatistiskagod deskulle såhumankapitaltillgången somvara

humankapital.tillgången påtyder generellt svårtpå. Det mätaär sett att
de kankvantitativa datamedvälkänt problemEtt är att vara

viktig, någotutbildningenkvalitetenmissledande, eftersom äräven
till.försöker hänsynvisserligennämnda studiernade tasom ovan

dockhumankapitalbegreppetför definitionenUtgångspunkten är attav
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utbildning och andra färdigheter ska kommersiellt gångbara, någotvara
endast kan bedömas på fungerande marknad.som en

kanDet finnas skäl inriktningen på utbildningen, och deatt tro att
färdigheter förvärvades arbetsplatsernapå under periodensom av
planekonomi, har relativt begränsat värde i marknadsekonomi. Fören

forskare ska bidra till humankapitalet krävs derasatt t.ex. att
verksamhet leder till utvecklandet teknik. indikation denEn attav ny

Östeuroparelativt goda tillgången forskare i Central- och inte
nödvändigtvis avspeglas i god tillgång på humankapital dessaär atten
länder inte bidrar med särskilt många världsmarknadenpatent

1995.14 CÖELHalpem, Kvarstår dock har betydligt bättregör att
tillgång högutbildad arbetskraft många utvecklingsländer och iän
vissa fall ligger på nivå jämförbar med den i vissa deären som av
nuvarande EU-ländema.

Att tillgången fysiskt kapital också förknippatmäta medär
problem. Både fysiskt kapital och humankapital har lång livslängd, och
det blir därför väsentligt relativt långt tillbaka i tiden föratt att

CÖELstudera investeringar och kapitalbildning. har haft relativt
betydande investeringar i fysiskt kapital. Under tiden med planekonomi
uppnåddes investeringskvoter väl jämförbara med de i västsom var
CEPR, 1990. Om kapitaltillgången utifrån kostnaderna förmäterman
gjorda investeringar kommer därför fram till kandidatländemaattman
har förhållandevis god tillgång fysiskt kapital.en

finns emellertidDet tendens de beräkningar frånutgåratten som
investeringsutgiftema överdriver tillgångarna fysiskt kapital. En stor
del dessa utgifter har gått till utöka kapitalbeståndet medattav
föråldrad utrustning, medan modemiseringen kapitalbeståndet haftav
mycket låg prioritet CEPR, 1990. innebär kapitaletsDet att
produktivitet kan lägre i länder med jämförbar storlek påänvara
investeringsutgiftema. Denna tendens förstärks investeringarnaattav
ofta gått till företag och sektorer varit långt ifrån de effektiva.mestsom

CÖELrimligEn bedömning kapitaltillgångama i därför vidav ger
handen tillgången på fysiskt kapital något lägre vadatt är än
investeringsutgiftema ändå förhållandevis god jämfört medanger, men
andra länder.

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser om
CÖELnettohandelsmönstret dras: På kort sikt kommer att

huvudsakligen specialisera sig på produktion och export av

Denna observation gäller registrerade i USA. finns självfalletDetpatent
andra skäl till varför de central- och östeuropeiska ländernaäven inte tar ut

där i utsträckning andra länder, vidpatent t.ex.samma som som ovana
förfarandet det gäller sökanär att patent.
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emellertidsikt kommerlite längrearbetsintensiva Påvaror.
kunskapsintensivautsträckningikandidatländema större exporteraatt

handeln påkanEU-medlemskapMed ellertill EU-ländema. utanvaror
mellanbranschhandel,huvudsakligenförväntaskort sikt utgöras somav

avsnitt. Vi kanstuderat i dettanettohandel vii denavspeglas som
handelinombranschhandel, dvs. denandelenemellertid förvänta attoss

gradvis kommerbransch,ochbåda riktningar inomgår i sammaensom
avsnitt.för analys ihandel föremålöka. nästaDenna ärtypatt av

Stordriftsfördelar,3.3

ochproduktdifferentiering
inombranschhandel

stordriftsfördelar ochhandelsteori:Ny
produktdifferentiering

redskapkraftfulltfördelar mycketkomparativa närTeorin är ettom
olikaoch effekter. Avutrikeshandelns orsakersöker analyseraman

förmodellermed andradock kompletterasskäl behöver teorin att
faktumvi observerar.utrikeshandel Detanalysera den att storensom

faktortillgångarmed likartademellan ländervärldshandeln skerdel av
Utifrån HO-fördelar.komparativamed teorinsvårt förenaär att om
skillnadernaförväntavi nämligen i ställetteorin skulle störreattoss

handeln.destofaktortillgångar,mellan ländernas relativa större varvar
viteknologi skulleochfaktoruppsättningarländer med likartadeMellan

delskerverklighetenhandeln liten.förvänta I storatt avenvaross
harindustrialiserade länderna,de rikavärldshandeln mellan som

produktionsförutsättningar.mycket likartade Dessutom utgörs storen
importsamtidig ochinombranschhandel, dvs.handelndel exportavav

första hand förklarashandel ibransch.inom och Den avsomsammaen
studerat, denvi hittillskomparativa fördelar, ochteorin ärsomom

handel bestårbranscher, dvs. denhandel sker mellan ettavsomsom
och/eller teknologi.faktorintensitetermed olikautbyte varorav

förklaras inominombranschhandeln kan docks.k.del denEn av
gäller detfördelar. synnerhetteorin komparativa Iför näromramen
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sådan handel förekommer mellan länder med olikheter istora
faktortillgångarna. Det kan då handla med skillnaderatt storaom varor
i faktorintensiteter produceras inom och bransch. gällerDeten samma
exempelvis insatsvaror och fardigvaror med skillnader i kvalitet.stora

förståFör denna handel vi igen Väst har godatt typ antar attav
Östtillgång på kapital, medan har god tillgång på arbetskraft. Vidare

vi olika i produktionsprocessen fram till färdigantar att moment en
produkt består flera led med olika faktorintensiteter. Exempelvis kanav
vi produktionen komponenter kräver relativt insatseranta att storaav

kapital, medan själva sammansättningen färdigvaran kräverav av
relativt insatser arbetskraft. Vi kan ocksåstora anta attav
produktvarianter med låg kvalitet produceras med relativt
arbetsintensiv teknologi, medan varianter med hög kvalitet produceras
med relativt kapitalintensiv teknologi. Handelsutbytet mellan länder
med skillnader i relativa faktortillgångar kommer då ha sin grund iatt
komparativa fördelar. Väst kommer specialisera sig påatt att
tillverka och komponenter och högkvalitativa varianter,exportera

Östmedan kommer specialisera sig på sammansättningatt av
komponenter och på produktion varianter med lägre kvalitet. Denav
enda skillnaden jämfört med tidigare i detta fall kommer detär att som

och det importeras definieras tillhörandeexporteras attsom som samma
bransch.

All inombranschhandel kan dock inte förklaras med hjälp dennaav
teori. betydande del inombranschhandelnEn sker mellan länder medav
likartade faktoruppsättningar och i varianter med likartad kvalitet.
Denna inombranschhandel kan emellertid förklaras med hjälptyp av av

handelsteorier, där skillnader i faktortillgångar kompletteras mednyare
stordriftsfördelar och där produktdifferentiering orsaker tillses som
handel.15

5 modeller därI produkter differentierade med avseende på kvalitetantas vara
har det visats länder med relativt tillgånggod kapital kommeratt att

produktvarianter med hög kvalitet, medan länderexportera med relativt god
tillgång på arbetskraft kommer produktvarianter med låg kvalitetatt exportera
Falvey, 1981. Detta resultat beror på det produkter med högatt antas att
kvalitet kräver relativt kapitalintensiv produktion, medan produkter med låg
kvalitet kan produceras med arbetsintensiv teknik. Flarn och Helpmanmer
1987 har visat liknande resultat i modell med skillnader i teknologi iställeten
för skillnader i faktorintensiteter och faktortillgångar.
5 tidigEn översikt den handelsteorin och empiriska resultat på områdetav nya

Greenaway och Milner 1987 och Greenaway ochges av en senare av
Torstensson 1997. utförligEn genomgång den handelsteorin igörsav nya en
bok Helpman och 1985.Krugmanav
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marknadförklara grunddragen i dessa teorier tänker viFör att oss en
ofullständiga substitut för varandra säljs.där produkter Detärsom

finns stordriftsfördelar i produktionen, vilket för högreatt
faktortillgångarproduktionsvolymer medför lägre styckkostnader. Om

och teknologi relativt likartade i två länder, kommer de bådavåraär att
Förekomstenha tillverkning denna produkter.typav avav

producerastordriftsfördelar medför dock det blir lönsamt endastattatt
fåtal Eftersom uppleverproduktvarianter i varje land. konsumenterett

emellertid allaolika varianter ofullständiga substitut, kommersom
produktvarianter efterfrågas i båda länderna. upphov tillDettaatt ger
samtidig och i bransch.importexport en

finns välfárdsvinster handel. små länderockså denna IDet typav av
endast fåtal produktvarianter produceras. mångakommer Omattett

varianter skulle produceras inom landet skulle styckkostnaden bli hög
outnyttjade stordriftsfördelar. Med utrikeshandel kan emellertidp.g.a.

väljakonsumenternas behov ha många produktvarianter påatt attav
tillfredsställas, samtidigt styckkostnadema hålls nere.som

förklarar uppkomstenGemensamt för många de modeller avav som
inte råderinombranschhandel de bygger på antagandet detär attatt

situationer därfullständig konkurrens på varumarknadema. I
konkurrensen exempelvis förekomstenbegränsas av av
stordriftsfördelar internationell konkurrens medförakan

Konkurrensbegränsande beteenden frånsamhällsekonomiska vinster.
samhällsekonomisk ineffektivitet,företagens sida upphov tillger

för etablerade producentema,vinsterna blir höga deattgenom
samhällsekonomisktsamtidigt produktionen blir lägre denänsom

omfördelningoptimala. medför dessa beteeendenDessutom aven
konkurrensinkomster från konsumenter till producenter. Internationell

utländskamildra dessa problem, eftersom konkurrensen frånkan
företag för inhemska företag hålla prisernadet svårtgör att uppe.

för internationellSammanfattningsvis kan modern teorisägas att
handel: teorinhandel visar två huvudförklaringar till internationell

komparativa förekomsten stordriftsfcirdelar. Medanfördelar ochom av
vi baserad komparativastuderade kandidatländemas nettohandel på
fördelar föregående vi här studera derasi avsnitt skall
inombranschhandel.

Inombranschhandel

i handeln mellanNeven 1995 studerar andelen inombranschhandel
CÖEL tabellenoch resultat i tabellEU. Hans 3.4. Avpresenteras

CÖELframgår andelen inombranschhandel mellan och ökadeEUatt
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från också26,5 1985-87 till 41,1 1990-92. kanManprocent procent
andelen inombranschhandel allra högst i handeln medärnotera att

Spanien och Portugal. konsistent hypotesen andelenmedDetta är att
inombranschhandel minskar med skillnader i relativa faktortillgångar

Helpman ochse Krugman 1985, kap 8.

3.4: Central-Tabell Andelen inombranschhandel ochav
Osteuropas totala handel med EU-länderna, procent
LAND 1985-1987 1990-1992

EU 26 41
Frankrike 20 28
Belgien/Luxemburg 15 31
Nederländerna 16 27
Tyskland 26 41
Italien 16 31
Storbritannien 24 42
Irland 8,9 12,2
Danmark 24 35
Grekland 26 44
Portugal 15 26
Spanien 30 52

Källa: 1995Neven

Hoekman och Djankov undersöker sambandet mellan1996
inombranschhandel, direktinvesteringar och förändringar i de central-
och östeuropeiska ländernas visar länder haft starkDeexport. att som

andeltillväxt i sin också har haft relativtexport storen
inombranschhandel. Hoekman och Djankov bekräftar också andelenatt

CÖELinombranschhandel i handeln och betydligtmellan EU ökat
sedan slutet l980-talet. Tjeckien och Slovakien har andelenFörav
inombranschhandel ökat från till så mycket 4724 1989procent som

1994. visar också de central- och östeuropeiska ländernaDeprocent att
har lägre andel inombranschhandel i handeln med vad deEU änen
nordeuropeiska länderna vad dehar, högre andel änenmen
sydeuropeiska länderna har.

ÖsteuropaSveriges inombranschhandel med

studera hur viktig inombranschhandeln Sverige ochFör mellanäratt
CÖEL har vi förberäknat s.k. Grubel-Lloyd-indexet
inombranschhandel. har gjorts förhållandevis disaggregeradDetta en
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handeln.nivå Resultaten i tabell tabellen3.5. Avpresenterasav
framgår inombranschhandeln ganska obetydlig andelatt utgör en av

CÖELden totala handeln mellan och Sverige och har gjortså mellan
och1981 1994. det gällerNär handeln med Tjeckien, Slovakien, Polen

och har inombranschhandelnUngern under hela tidsperioden
visserligen utgjort 20 detta betydligt mindreän ärprocent, änmer men
vad gäller för Sveriges handel med många andra länder. Andelensom
inombranschhandel betydligt högre i Sveriges handel medär t.ex.
övriga EU-länder. Den har under tidsperiod legat på 60-70runtsamma

vadDetta vi skulle förvänta eftersomprocent. är oss,
produktdifferentiering inte varit lika betydelsefullt i handeln med
CÖEL och dessa länders faktortillgångar skiljer sig också frånavsevärt
Sveriges och de övriga EU-ländemas. Det ärsom mer
uppseendeväckande det inte finns någon klar tendens tillär att en
ökning andelen inombranschhandel i handeln mellan Sverige ochav
CÖEL. skiljerHär sig tydligen de central- och östeuropeiska ländernas
handel med Sverige från den gäller för EU-omrâdet totalt sett.som

CÖELTabell 3.5: Inombranschhandel mellan Sverige och som
andel total handel, procentav
Land 1981 1989 1992 1994
f.d. Soviet- 3,4 i.t.7,1 i.t.
unionen
Ryssland i.t. i.t. 8,8 10,2
Estland i.t. i.t. 17,9 37,3
Lettland i.t. i.t. 13,2 18,8
Litauen i.t. i.t. 6,7 12,0
f.d. Tjecko- 28,6 23,0 i.t. i.t.
slovakien
Tjeckien i.t. i.t. i.t. 37,2
Slovakien i.t. i.t. i.t. 23,3
Bulgarien 3,1 6,9 11,3 14,5
Cypern 1,4 2,6 l 0,4
Polen 31,4 36,4 38,5 36,7
Rumänien 4,6 17,5 6,6 7,9
Slovenien i.t. i.t. 18,5 25,1
Ungern 20,9 22,2 24,3 20,2

7 Beräkningarna har gjorts på sexsiffrig nivå vilket innebärSNI,av
sammanlagt 169 branscher. Grubel-Lloyd-indexet mått på denär ett
genomsnittliga andelen inombranschhandel i landets totala handel se Grubel
och Lloyd, 1975.
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Källa: SCB
länderindelningentillgängliguppgiften intei.t. attNot: äratt p.g.a.anger

ändrats.

varierarinombranschhandelockså andelenvisastabell 3.5I att
markantandelentillländerna. 1992mellan de olika Frambetydligt var

dehandeln med någotförhandel med PolenSverigeshögre för än av
Estlandförblivit något högreandelenhadeandra länderna, 1994men

Även ochSlovakien, Slovenien Ungernmedför handelnoch Tjeckien.
denmedan20 procent,inombranschhandeln relativt över ärär stor

Rumänien.ochLettland, Litauen,Bulgarien,liten för

Handelsvolymer3.4

dvs. vilkenhandelns struktur,behandlat gällerhittills harVad vi typ av
CÖEL vilkenoch ioch EU-ländema,mellanoch säljsköpsvaror som

riktningar.i båda Förolika branscher gårhandeln inomutsträckning att
välfardsvinstema EU-bedömai kapitel 6 kunna ettavsenare

handelntill huremellertid också kännavimedlemskap behöver stor
kommavolymmässigt kankandidatländemaEU-ländema ochmellan

bli.att
handel medkandidatländemasstorleken påmycket kommerHur

EU-medlemskap Dennapåverkasoch övriga EUSverige ettatt av
denskiljasvårtdetbesvaramycket svårfråga är attattär att genom

allmäneffekternamedlemskap fråneffekten ettseparata merav enav
frågaemellertidi Vi kanmarknadsekonomiemaintegration med väst.

kandidatländema fulltpåverkasstorlekhur handelns utattavoss
integrerade imarknadsekonomiertillomvandlas ärsom

vaduppfattningden fråganvärldsekonomin. Ett omenger osssvar
fortsätterkandidatländemahandelnhända medskulle omsom

länder.med övrigaoch integrerastransitionsprocessen närmare
den s.k.handelsvolymerförklaramodellen förvanligaste ärDen att

huvudsakligen medhandelnförklarasgravitationsmodellen. dennaI
ocksåmodell kaninkomstnivåer.avstånd och Dennageografiskt

mellanhandelnden framtidastorleken påför förutsägaanvändas att
CÖEL modellenförst estimeraoch Västeuropa. Detta görs attgenom

normalahabedömsländerhandeln mellanför somen grupp av
denutgångspunkt frånMedOECD-ländema.handelsrelationer, t.ex.

avstånd,geografisktdataanvänds sedanestimerade modellen över
volymberäkna denvariabler tilleventuellt vissa andraochBNP att av

CÖEL normalaochmellan Västeuropahandel hade gällt omsom
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handelsrelationer hade gällt för dessa länder.även hypotetiskaDessa
värden jämförs sedan med den faktiska handeln mellan länderna.

olikaTre studier har genomförts baserad på sådan analys. Denen
kanske omfattande studien har utförts Baldwin 1994.mest Hanav
estimerar gravitationsmodell för de västeuropeiska länderna i EUen
och EFTA. Denna används sedan för beräkna framtidaatt

CÖEL,handelsvolymer dels för handeln mellan Västeuropa och dels
för handeln mellan de olika central- och östeuropeiska länderna.
Baldwins analys utgår således från antagandet de central- ochatt
östeuropeiska länderna kommer bli så integrerade med Västeuropaatt
och med varandra de västeuropeiska länderna under 1980-taletsom var

Först studerar Baldwin potentiella handelsvolymer länderna inär. ÖsteuropaCentral- och åter uppnått den produktionsvolym de hade
1989. Som vi i kapitel föll2 relativtBNP kraftigt under de förstasett

efteråren fall, och produktionen återigen ökar i deävenmurens om nu
flesta kandidatländer kan det ytterligare några innanår tidigareta
produktionsvolymer uppnås. Resultaten från Baldwins analys visar att

CÖELhandeln mellan Västeuropa och inom denna tidsram kan
förväntas fördubblas. Detta emellertid baraän genomsnitt.är ettmer

västeuropeiskaDet land beräknas öka sin Portugal,ärexport mestsom
beräknas öka med drygt 1000 Därefter kommerexport procent.vars

CÖELNorge, förväntas öka sin till med 350 ochexporten procentsom
Storbritannien, förväntas öka med 310exporten procent.som

CÖELEnligt denna studie förväntas från Sverige tillexporten att
öka med 80 viSer till Sveriges handel med enskildaprocent.
kandidatländer visar beräkningarna handeln med Polen kommeratt att
fördubblas och handeln med f.d. Tjeckoslovakien ungefäratt
fyrfaldigas. Däremot förväntas handeln med baraUngern öka med
omkring 30-40 procent.

Liknande beräkningar för handelsökningar påutrymmetav
medellång sikt har genomförts och WintersWang 1991, 1994 samtav

Hamilton och Winters 1992. Wang och Winters 1991 estimerarav
gravitationsekvation för 76 länder, ha normalaantasen som

handelsrelationer och normalt integrerade i världsekonomin.vara
CÖELSedan beräknar de den potentiella handeln för dessa åter nåttnär

till 1985 års produktionsnivåer och blivit normalt integrerade iupp
CÖELvärldsekonomin. Trots ochWang Winters därmedatt antar att

kommer mindre integrerade med Västeuropa vadatt Baldwinänvara
i sin studie finner de potentiellaantar ökningarstörre av

handelsvolymema. Detta visar olika specifikationeratt av
gravitationsekvationer upphov till olika resultat och vissattger
försiktighet därför bör iakttagas i tolkningen dessa resultat.av
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förpotentialenocksåanalyserasstudie1994BaldwinsI
CÖEL till vissiinkomsternasiktlånghandelsökningar så attpass

väst.18 ha skett år 2010.förväntasi Dettasig demhunnitdel närma
med mellanfram till 2010handelnstudie kommer växaEnligt denna att

mellanhandelnkommerDärigenomår.och10 15 procent per
CÖEL fortfarandebetydligt,högst ärha ökatochVästeuropa att men

dominerandeklartländer denvästeuropeiskaolikahandeln mellan
scenariolångsiktigadettainnebärsvensk del atti Förhandeln Europa.

handeln medungefär sju gånger,beräknas ökahandeln med Ungern
ungefärTjeckoslovakienf.d.den medochtiofaldigasPolen

femtonfaldigas.

blivitutvecklingenharHur

Central ochländer iviktigaFleraföll.sedanåtta årDet är murennu -
ViÖsteuropa produktionsnivåer.årsuppnått 1989har i det närmaste

i deförutsagtshandeljämföra denutsträckningdärför i visskan som
utfallet.faktiskamed detredogjort förstudier vi ovan

harkandidatländematillsvenskframgårtabell 3.6 exportAv att
inkluderarvilketSovjetunionenf.d.till Polen,markant.ökat Exporten

medökatTjeckoslovakien harf.d. ettbaltiska ländernade samt par
för dehandelnfördubblingFörutsägelsenhundra procent. avom en

års1989uppnågällerdetlängstkommitländer attnär
underskattning. Visåledesproduktionsnivåer tycks snarast servara en

f.d.ochSovjetunionenf.d.Polen,handel medSverigesockså att
medvilketmed Ungern, överensstämmerTjeckoslovakien ökat änmer

förutsägelser.Baldwins

ochTjeckien3 Slovakien,Litauen,Estland, Lettland,Baldwin antar att
nåSloveniencapita.till Spaniensnår BNP antasår 2010Ungern uppperupp
tillÖsterrikes nåandra ländernamedan decapita, etttill BNP antas uppper

dePortugal.Irland och Deti Grekland,inkomsterna antas attgenomsnitt av
år,med 2tidsperiodunder dennaländerna procentvästeuropeiska växer per

CÖEL föråri 3-6tillväxtdet krävs attinnebär procentvilket att peren
realistiskt.scenario skalldetta vara
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årsTabell 3.6: Sveriges utrikeshandel 1991-1996 i i 1980mkr
priser deflaterade med KPI

År 7997 7995 7997-7995

Ursprungs- mkr imp mkr mkr imp mkr Förändring Förändringexp exp
/bestämmelseland importexport

% %
Bulgarien 89 40 158 48 76,8 21, 7
Polen 1003 1000 2796 1552 178,8 55,2

100 80 63,2Rumänien 198 131 97,8
Sovjetunionen 1082 1536 3761 3500 247,5 127,9
Tjeckoslovakien 369 328 1388 276,0 131759
Ungern 456 399 757 441 66,2 10,4

Källa: UtrikeshandelSCB

från kandidatländema har emellertid inte ökat iImporten samma
utsträckning. ökningen har skett i handeln med f.d.Den största
Tjeckoslovakien; ökning med Polen130 frånImportenprocent.en ca
har ökat med medan den från endast ökat med55 Ungernprocent, ca

Ländemas10 rangordning med avseende storleken påprocent.
importökningen med vad förutsägs i Baldwinsstämmer överens som
analys, nivån kanpå importökningama betydligt lägre. Detärmen
finnas flera olika förklaringar till detta, övervärderade valutorvarav
och svårigheter med ställa produktionsapparaten iatt om
kandidatländema några. Vidare kan den protektionism alltär trotssom
kvarstår i Europaavtalen ha varit bidragande orsak till importenatten

CÖELfrån utvecklats långsammare vad kunde haän man annars
förväntat sig.

deAtt faktiska handelsvolymema väl medsåöverensstämmer pass
de tidigare analyser har förutsagt tyder de beräkningarpå attsom som
gjorts baserade på gravitationsekvationer ändå förhållandevisär
tillförlitliga.

Slutsatser3.5

Vi förväntar transitionsprocessen kommeri sig medföraatt attoss
betydande ökningar handeln mellan EU-ländema ochav
kandidatländema. Skälet kandidatländemas handel medär att
marknadsekonomierna i begränsats medveten politik iväst genom en
kandidatländema under kommunisttiden. studier harDe gjortssom ger
lite olika resultat storleken på ökningen, i de flesta fall handlarom men
det flerfaldigande de volymer observerats underettom av som

17-15733
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i Central-inkomstökningartransitionsprocessens första år. Tillväxt och
Östeuropa Medhandeln ökarmedföraoch kommer ännuatt att mer.

handeln förgjorts, bedömer viutgångspunkt från de studier attsom
jämförttillöka 5-10 gångersvensk del på lång sikt kan komma att upp

fall.med situationen före murens
CÖEL sedanökat påtagligt 1989.Handeln mellan och har redanEU

fördubblats,i vissa falltill kandidatländema harExporten änmer
handel med Central-mindre. Sverigesmedan importen har ökat något

Östeuropa litenstorleksmässigt fortfarandeoch emellertidär av
handelflertalet EU-länder.gäller för Denbetydelse. Detsamma som
CÖEL,välfärdsvinster för både ochfinns bidrar visserligen till EU men

vinsterdet sig dessabegränsade handelsvolymermed så ärrörsom om
CÖELEU-ländema.begränsade för Förmed all sannolikhet relativt

den totalabetydande deldock denna handelrepresenterar aven
betydande välfärdsvinster. Dessahandeln och därför redanbör genu

handelsvolym,oförändradförväntas öka vidvinsterna kan näräven en
försvunna.med planekonomisnedvridningar från tidenåterstående är

underliggandeutsträckning avspeglai ökadHandeln kommer då attatt
fördelar.exempelvis komparativadrivkrafter till handel, såsom

liberaliseringarbetydandes.k. Europaavtalen innebärDe av
restriktionema påkvantitativaundantag har dehandeln. Med några

ellerindustrivaror har reduceratsförsvunnit. Tullama påindustrivaror
volymenpositiv effekt påhahelt tagits bort. kommerDetta att aven

CÖEL vi förväntaroch denhandeln mellan EU, utöver oss av ensom
Vi förväntarmarknadsekonomi i kandidatländema.fortsatt motprocess

ytterligare positivaEU-medlemskapfullvärdigtockså att ett geross
industrivarorliberaliseras handeln imedlemskapeteffekter. Genom

handelshinder försvinner,tekniskaytterligare. Gränskontroller och
branscher borts.k. känsligahandelshindren isamtidigt tassom

liberaliseras handeln i jordbruksvaror.snabbare. Vidare
strukturhandelnsEU-medlemskap pådet gäller effektenNär ettav

Europaavtal ochskillnaden mellankan konstatera den storaattman
relativthandelsrestriktionemaEU-medlemskap ligger i

teko, stål ochkapitalintensivaarbetsintensiva och fysiskt varor som
dessafullvärdigt EU-medlemskap kommerjordbruksprodukter. Med ett

innebär vi kan förväntabort, vilketrestriktioner attattatt tas oss
sådanakandidatländema blir inriktade på änatt exportera varor,mer

därsig ocksåskulle varit fallet.vad Det rör varoromsom annars
potentielltoch medellång siktkandidatländema åtminstone på kort sett

tillgångar påförhållandevis godafördelar sinahar komparativa genom
arbetskraft och fysiskt kapital.lågutbildad

inte helt problem.handelsliberaliseringen dockökadeDen är utan
omställningsproblem.det uppstår vissakonsekvens blirEn att
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liberaliseringenhandeldessa beror på vilkenKaraktären på typ av som
frånsikt förväntar viupphov till. På några års nettoexportenattossger

CÖEL viss iarbetsintensiva och i månhuvudsakligen sker i varor
tid för dendetkapitalintensiva anledningfysiskt En är att tarvaror.

kommersielltarbetskraften omvandlas tillrelativt välutbildade att
produktionsstrukturdet troligt denhumankapital. Vidaregångbart är att

förändrasplanekonomin endast kommerunderbyggts attuppsom
deprecierasinnan kapitalbeståndetdet tidlångsamt, bl.a. att targenom

mellanHandelnfår effekter industristrukturen.och nyinvesteringar
CÖEL huvudsakligenEU-ländema kommer dåoch de nordliga att vara

upphov tilli princip kanmellanbranschandel,s.k. mersom ge
inombranschhandel. Eftersoms.k.betydande omställningsproblem än

omfattning kan vibegränsadhandeln emellertid förväntas trotsvara av
relativtstrukturomvandling blirproblemen medallt förvänta attoss

begränsade.
CÖEL riktasi stället kommasikt kan frånPå lite längre attexporten

kan förväntashumankapitalintensiva. Processenärmot som mervaror
teknologifår tillgång till modernkandidatländemasnabbare om

inombranschhandel ii företagsledning. Andeleninklusive kunskaper
kan dåSverige och övriga Nordeuropaländers handel meddessa

bättreinombranschhandel bestårbli högre. Vinstemaförväntas avav
ökad konkurrens.fler produktvarianter ochutnyttjade stordriftsfördelar,

strukturomvandling blirförfinns också skäl kostnadernaDet att tro att
bestårhandelsökningama huvudsakligenlägre när av

därför deförväntarinombranschhandel. Vi attoss
ökadbli följdstrukturomvandlingsproblem kan ensom en av

sikt.kandidatländema blir mindre påintegration mellan ochEU
effekter påvissaHandeln kommer också att ge

CÖELs kort siktkomparativa fördelarinkomstfördelningen. Om
lågutbildadanvändningenåterfinns produktion intensiv ii är aven som

jämnhandelsliberaliseringen leda tillarbetskraft, kommer att en mer
och kapitalägareinkomstfördelning dessa länder då högutbildadei

Å lågutbildadnedåt lönerna förförlorar. andra sidan ökar påpressen
där bliroch inkomstfördelningenarbetskraft i ytterligare något,EU mer

begränsad.effekt förväntas dock bli mycketojämn. Denna
liberalisering i handeln med EUlång sikt kan ytterligarePå

CÖEL.humankapitalet i Dåframförallt tillförväntas ägarnaatt gynna
arbetskraft i Sverigenedåt löner för lågutbildaduppstår inte påpressen

uppstå iövriga däremot kan sådanoch EU, pressmen
kandidatländemakandidatländema. lång sikt kan det därför iPå

från handelnomfördela inkomster Vinstemabehövas för attsystem om
Omställningsproblem och effekter påskall bli jämt fördelade.

kapitelinkomstfördelning återkommer vi till i
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fria invandringens effekter på4 Den
svensk arbetsmarknad

4.1 Inledning

arbetskraften i kandidatländemaAtt fritt kan flytta till EU-ländema är
de kontroversiella förändringarna utvidgningen innebär.en av mer som

detta kapitel diskuteras vilka effekterna fri för arbetskraftI rörlighetav
mellan ochEU kandidatländema kan tänkas blir för Sveriges välfärd i
olika avseenden. omfattande kommer invandringen bliHur att

lönerna falla i Sverige till följd kraftigt ökatKommer att ettav
arbetskraftsutbud kommer inkomstfördelningen påverkasHur att

denKommer inhemska arbetskraften få hävda sig i densvårareatt att
Ärökade konkurrensen på arbetsmarknaden det möjligt reformeraatt

lönebildningen i friljuset arbetskraftsrörlighet med betydligtav
fattigare länder frågor belyses utifrån ekonomisk teori ochDessa
empiriska erfarenheter för dra slutsatser lämplighetenatt attom av
kandidatländema tillträde till EU-ländemas arbetsmarknader.ges

viktigtDet skilja mellan potentiell och faktisk invandring. Denär att
potentiella invandringen, eller det antal kan tänka sig flytta,attsom
bestäms reallöneskillnader, geografiskt avstånd, arbetskraftensav
storlek faktiskaDen bestäms i hög grad efterfrågan påm.m. av
arbetskraft i invandringslandet. potentiella invandringen påverkarDen
den reella på det viset sannolikheten för invandring kommaskaatt att
till stånd ökar med den potentiella invandringen. Nedan diskuteras först
de incitament arbetskraften i kandidatländema har för utvandraattsom
och sedan diskuteras efterfrågan på invandrad arbetskraft i Sverige. I
huvudsak begränsas diskussionen till kvalitativarent resonemang.
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Incitamenten utvandra från4.2 att

kandidatländema

capita i samtliga mycket jämförelsekandidatländer låg iBNP ärper
med den i Sverige. de baltiska Bulgarien RumänienochFör staterna,

andelen den svenska enbart mellan och medan den1995 5 7 %avvar
för Polen uppenbart sådana skillnader kan11 %. Detär är attca ge
upphov till benägenhet perioder dåmigrera. Under destor atten
utvandringen från Finland till FinlandsSverige mycket storvar var

capita den svenska. andelenBNP 75 % Först 90 %närper ca av var ca
och högre blev det svårt attrahera finländsk arbetskraft till deatt
vakanser uppkom i Sverige. inkomstskillnadema antyderDe storasom

avkastningen flytta från kandidatländema till erbjudetatt att ettav
ledigt jobb i EU-ländema mycketär stor.

arbetskraft omfattas samtliga kandidatländema skulleDen som om
integreras också mycket miljoner50 Somär stor, ca personer.
jämförelse kan då Spanien, Portugal och Greklandnämnas att
integrerades dessa länders arbetskraft drygt hälften flerså Justor.var

omfattas de mycket reallönemalåga desto större ärpersoner som av
sannolikheten för migration då ekonomiema integreras.

finnerNormalt i empiriska studier utvandringen är störreattman
från regioner hårt drabbade arbetslöshet från andraär änsom av
regioner. Arbetslöshetens betydelse för migrationen kan dock lätt
överdrivas. kandidatländema det sannolikt arbetslöshetenFör är att
spelar underordnad roll för den reella utvandringen; mångaävenen

redan har anställning kommer ha incitament flytta. Detatt attsom
avgörande existensen betydande reallöneskillnader mellanär snarare av
Sverige och kandidatländema individen i utvandringslandetoavsett om
har anställning eller

Även utbildningsstrukturen betydelse för utvandrings-är av
benägenheten. allmänhet harI med hög respektive låg utbild-grupper
ning tendenser migrera övriga tendens för-Dennaänatt mer grupper.
stärks hög utbildning vanligare bland de i arbetskraften.ärattav yngre

baltiska de kandidatländerDe har den andelenär störstastaterna som
högutbildade. kombination med låga reallönenivåer förI dessa, antyder
detta det finns potentiell utvandring högutbildade frånatt storen av
Baltikum. ska dock minnasMan del de högutbildade fickatt storen av

Ävensin skolning i det sovjetiska utbildningssystemen isystemet. om
Baltikum bland de avancerade i Sovjetunionen präglas ändåmestvar
denna utbildning det då rådande politiska negativtpåsystemet ettav

Många högutbildade kan därför ha svårigheter sigsätt. stora att anpassa
till marknadens krav i synnerhet vid utvandring till Väst.
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Arbetskraftsefterfrågan,4.3 lönebildning
och invandringens omfattning

denAtt potentiella utvandringen från kandidatländema betydandeär
innebär dock inte också den faktiska invandringen medatt
nödvändighet behöver bli Omfattningen invandringen,stor. av
effekterna på löner och inkomstfördelning beroende deärm.m. av
institutionella förhållanden råder på arbetsmarknaden isom
invandringslandet. gäller framförDetta allt de institutioner avgörsom
lönebildningen i invandringslandet. Om invandrad arbetskraft har
möjlighet få anställning erbjuda sina tjänster till lägreatt attgenom
ersättning den inhemska arbetskraften kommer effekterna bli heltän att
andra detta inte fallet.än ärom

Under vilka förhållanden finns det risk för omfattande ochjen
okontrollerad invandring till Sverige förutsättning förEn kraftigatt en
ökning sysselsättningen invandrad arbetskraft frånav av
kandidatländema ska komma till stånd lönerna i Sverige tillåtsär att
falla. institutionerDe vilka lönerna bestäms i Sverige därmedärgenom

avgörande betydelse för i vilken omfattning invandrad arbetskraftav
kan anställas här. belysaFör detta det klargörande skiljaäratt att
effekterna den reglerade arbetsmarknaden från dem på den
oreglerade arbetsmarknaden.

På reglerad arbetsmarknad, med kollektivavtal och där lönernaen
bestäms förhandlingar mellan fackförening och arbetsgivare,genom
leder knappast invandringstryck till sådan lönesänkningett stort atten
sysselsättningen invandrad arbetskraft kan öka kraftigt. Omav
fackföreningama medlemmarnas intressen kommervärnar om en
potentiellt arbetskraftsinvandring knappast påverka lönen.stor att

Till de lönenivåer etablerats på den svenska arbetsmarknadensom
sannoliktdet svårt för invandrare konkurrera med den inhemskaär att

arbetskraften. Denna besitter betydande språkfördelar vilkett.ex.
betydelse i de flesta jobb. Vidare känner oftaärnumera av

arbetsgivaren värdet den inhemska arbetskraftens utbildning vilketav
inte normalt fallet med den invandrades. Det inte heller möjligt forär är
arbetsgivaren redan anställda med billigare invandradersättaatt
arbetskraft. reglerade lönenDen därmed invandrad arbetskraft igör att
hög grad från arbetsmarknaden.stängs ute

ickePå reglerad arbetsmarknad, där lönerna individuellt ochsättsen
kollektivavtal inte existerar, däremot situationen annorlunda. Dåär
uppstår konkurrenssituation där invandrad arbetskraft i hög grad kanen
bjuda under, dvs. erbjuda sig arbeta till ersättning lägre denänatt en

gäller för den inhemska arbetskraften. sådan situationEnsom
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arbetskraft. Inflödetinvandraddärför direktanställningmöjliggör avav
arbetskraftför denskulle driva lönenarbetskraft då somner

fortsättaprincip skulle invandringenmed den invandrade.konkurrerar I
flyttningskostnadema,förreallöneskillnadema, korrigerattills dess att

mellan länderna.har eliminerats
grad reglerad för denlönebildningen i högEftersom är stora

omfattande vidknappastanställda blir invandringenhuvuddelen deav
det saknasinte bara det faktumfri arbetskraftsrörlighet. Det är att en

och lönen.invandringenmellan den potentielladirekt koppling
f°arförhandlingsbestämda lönernaockså deKollektivavtalet gör att en

inhemskfår då svårtekonomin. detspridning i Företag ersättaattstor
ocksåskulle önska.invandrad så Detarbetskraft med äräven manom
tordekollektivavtal. första handanställda krävalätt för enskilda Iatt

utnyttja invandradföretag kanmycket smådet bara somvara
företaget destokollektivavtal.arbetskraft Ju ärär störrestörreutan

kollektivavtal.sannolikheten någon kräveratt
Även omfattandekarakteriserasarbetsmarknaddagens avom

i framtiden. påinte detta fallet Kravregleringar behöver vara
den högaför komma till medavreglering har framförts rättaatt

förutsättning förockså hävdatsarbetslösheten och det har att ettvara en
för Sverige. påEMU-medlemskap ska bli Men sättgynnsamt samma

de arbetslösaavreglering skulle innebära att genomensom
den ocksåarbetsmarknaden, skulleunderbjudande kan komma in på

fallande löner för denarbetskraftsinvandring medförtill frileda att
konkurrerande arbetskraften.inhemska

lågutbildadeinvandringarbetsmarknad skulleMed avreglerad aven
effekter påfå betydandefrån kandidatländema kunnaarbetssökande

iinkomstfördelningenocksåför lågutbildade och därmed pålönerna
detsamhälleliga mål kanpolitiska värderingar ochlandet. Beroende på

avregleringframtidaföreligga konflikt mellandärför avenen
integration de EU-medlemmama. Enarbetsmarknaden och av nya

restriktioner för hurbetydandeintegration kommer åtminstone sättaatt
arbetsmarknaden kan drivas.avregleringlångt aven

hellerlöneflexibilitet låter sig inteleder till ökadavregleringEn som
till följdOrsakerna till anställningarenkeltpå sätt.göras attett av

förefaller iutsträckningunderbjudande förekommer i någoninte större
villeftersom dessaföretagens beteendehög grad relaterade tillvara

de anställdasinte stridervidmakthålla lönestruktur motsomen
lagändringarsjälvklart betydandeönskemål. således inteDet är att ens

leda tilllönebildningen skullefackligt inflytandeeller minskat över
ökad löneflexibilitet.
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4.4 Möjlig invandring dagenstrots

reglerade arbetsmarknad

Regleringar i de rika länderna kan således bidra till dramatiskaatt
Äveneffekter fri rörlighet mellan fattiga och rika länder uteblir.av om

regleringama består finns emellertid under friaden rörligheten andra
kanaler vilka Sverige och andra EU-länder kan få upplevagenom en

eller mindre omfattande invandring i sin kan medföraturmer som
viktiga välfardseffekter. kan identifiera fyraMan sådana kanaler.

kanske viktigaste förhållandetDet ändå kan fågör attsom man en
förhållandevis invandring invandrare från kandidatländemaärstor att
får frihet aktivt söka arbete i de rikare länderna. vissEttatt utrymme
för underbjudande finns i nuvarande och möjligheter föräven system
kandidatländemas arbetskraft och aktivt söka arbete kan ledaatt resa
till omfattande sökarbetslöshet i Sverige och i andra EU-länder.en

sökarbetslöshet harDenna grundorsak inflyttning tillsamma som
frånstäderna landsbygden i u-länder, nämligen reallöneskillnaderstora

och viss sannolikhet kan få mycket välbetalt arbete i denatt etten man
rika regionen. kan upphovDetta till sökarbetslöshet och socialastorge
problem bland invandrare i Sverige.

Det finns skäl undvika situation med risk för högatt en
sökarbetslöshet bland invandrare där sociala problem och belastning
socialförsäkringssystemet kan bli följden. bör därförDet noga
klargöras vilka skaregler gälla för de EU-medborgare sökersom som
arbete i andra EU-länder. Dessa regler bör utformas så det inteatt
uppkommer sociala problem i de rikare länderna till följd av
möjligheten söka arbete inom för den fria rörligheten.att ramen

Ett förhållande möjliggör för företag använda sigannat attsom av
billig arbetskraft från andra länder företag omfattasinteär om av
kollektivavtal. synnerhet iI små nystartade företag vill dra nyttasom av
invandrad arbetskraft kan den enskilde invandraren ingå en
överenskommelse med företagaren inte kräva kollektivavtal. Omattom
individen kräver kollektivavtal med lön företaggäller isamma som
med svenska anställda skulle företagets överlevnadsförmåga kunna
riskeras. "Reservationslönen, dvs. den lägsta lön individen ärsom
villig arbeta för, för enskild invandrad arbetstagare sannoliktäratt en
mycket låg eftersom reallönen i hemlandet låg.är

Att stå utanför kollektivavtal kräver dock i realiteten företaget äratt
litet då det räcker med anställd begär avtal för företagetatt atten
måste gå med detta. Risken företaget tvingas skriva påatt ett
kollektivavtal ökar därför snabbt med antalet anställda.
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arbetskraftantalet småföretag med invandradkan tänka sigMan att
tjänstesektorer kräveri vissa branscher.blir ganska Inomstort som

bli vanligt medansvenska torde detta knappastkunskaper i
städ- ellerdelar bygg-,sannolikheten istörreär t.ex. av

företag frånrestaurangbranschen. Såväl svenska företag som
den friaetablera sig för drakandidatländema kan att nytta av

billig invandrad arbetskraft.rörligheten anställaattgenom
frånfaktum invandraresammanhang kan detdettaI att

förarbetsmarknadentillträde till den svenskakandidatländema har att
hit skulle i vissaviktig roll. Arbetare kommerarbete spelasöka somen

småföretag ståreller nystartadebranscher etablerade somsugas upp av
medföretag uppstårkollektivavtal. de branscher därIutan nya

harunderstigande den rådandebetalas lön kraftigtarbetskraft som en
företag. Konkurrenseneffekter redan etableradebetydande pådetta

blir skevkollektivavtal gällerinhemska småföretag för vilkagentemot
varvid kan slåsmånga ut.

invandringentredje viktigt förhållandeEtt är ävenatt av
kandidatländema kommeregenföretagare vid integration att varaen av

snickare kananställning i Sverigefri. inte kan fåDen t.ex.somsom
sannoliktsådanegenföretagare och företablera sig här även ärensom

mycket låg.reserva-tionsersättningen för det arbetet Denneegna
vidadet arbetetersättning förskulle då acceptera somegnaen

bransch fåriden andra inhemska företagareunderstiger sammasom
denbetydligt högreändå innebär realinkomst änärsommen som en

får kvar i hemlandet.han eller hon han ärom
invandradförmarknadRedan idag existerar svarten

rörlighet innebärfrån Polen. Friyrkesarbetskraft, snickare attt.ex.
uppenbartocksåverksamhet legaliseras och det dådenna är att

öka.omfattningen verksamheten kommer attav
kan kommasmåföretag i vissa branscherSamtidigt existerandesom

anpassningsperiod och skev konkurrens,svåratt emotse gynnasen
och tjänsterpriserna pånaturligtvis konsumenterna de lägreav varor

handlasgradi dessa branscher. Eftersom i högproduceras varorsom
medanprisskillnadema ganska småinternationellt de internationellaär

utsträckningprisskillnadema för tjänster, ide internationella störresom
synnerhetDärför kan iförmedlas inom landet, i allmänhet är större.

friapriserna tjänster komma EU:spå många näratt pressas
omfatta länder med lägrearbetskraftsrörlighet utvidgas till att

realinkomstnivå.
för demöjligheterna för invandringSlutligen störreär segmentstor

ocksåfriare.arbetsmarknaden där lönebildningen Det ärärav
och fårsannolikt idag har friare lönebildningatt somgrupper som en

från invandrare med fallande relativlöneruppleva konkurrens som
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konsekvens, kommer kräva ökade regleringar. konsekvensEnatt av
den fria rörligheten därför sannolikt regleringamaär att
arbetsmarknaden ökar. direktiv förDe utstationering arbetskraft frånav
hemländema har utfärdat kanEU exempel påett attsom ses som en
ökad internationalisering arbetsmarknaden framtvingar andraav
regleringar.

Få områden i nationalekonomin har så många tvetydigagenererat
resultat de teoretiska studierna effekterna invandring påsom av av
relativlöner mellan olika arbetskraft. Det således svårttyper är attav
uttala sig såväl kortsiktiga långsiktiga effekterom som av
invandringen. Vad gäller empiriska studier löneeffekterav av
invandring har för USA, med betydligt decentraliseradman mer
lönebildning vad gäller för funnitEuropa, invandringenän attsom
minskar lönerna for den inhemska arbetskraft substitut till denärsom
invandrade. Några kvantitativt starka effekter invandring på denav
inhemska lönen har dock inte funnit för den relativt oreglerademan
amerikanska arbetsmarknaden. harFör Europa i allmänhet inteman
funnit några lönedämpande effekter invandring. Det ska samtidigtav

de statistiska problemen ofta i dessa studier.sägas att är stora

4.5 Efterfrågan på invandrad arbetskraft i
Sverige

Om arbetsmarknaden fortsatt reglerad och friär om
arbetskraftsrörlighet etableras mellan inklusiveEU, Sverige, och
kandidatländema, kan detta innebära återgång till situation ien en som

delar liknar den gällde i Sverige på 1960- och 1970-talen.stora som
situationDenna karaktäriseras betydande arbetskraftspotentialav en

villig anställning i landet erbjudsär detta. kraftigEnatt tasom om man
nettoinvandring uppkommer enbart i tider då efterfrågan på arbetskraft
överskrider det inhemska utbudet. till i börjanFram 1980-taletav
lönade det sig för finländsk arbetskraft erbjudna ledigaatt acceptera
jobb i Sverige. Nettoinvandringen bestämdes då i hög grad av
vakanstalen på den svenska arbetsmarknaden. Sedan början 1980-av
talet dock reallöneskillnadema mellan Sverige och Finlandär så små att
det inte lönar sig, i undantagsfall, för den, finska arbetskraftenänannat

19flytta till Sverige jobb här skulle erbjudas.att om

9 Denna situation har i viss mån ändrats då del den finska arbetskraftenstoren av
fått kraftigt sänkta realinkomster till följd de tvingas gå påattav
arbetslöshetsersättning eller socialbidrag.
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Även gällde pålikartad dentill situationåtergår somenmanom
skettnäringslivetförändringar ibetydande70-talen, haroch1960-

lediga platserbetydelse för antaletharförändringardess.sedan Dessa
relativahar den1960-talets mittSedanerbjudas invandrare.kansom

till under45%Sverige, frånminskat iindustrisektombetydelsen caav
andelenocksåtillverkningsindustrin har30%. Inom

Vidare harminskat.arbetskraftentotalaproduktionsarbetare denav
projektarbeten,datorisering,i takt medkompetenskraven höjts mer

språkkunskaper Dettainternationalisering kräver ärökad etc.mersom
länder.andradelar med mångaSverigeutveckling somen

minskatekonomin harden totalatillverkningsindustrins andelAtt av
Sverigeiproduktionsarbetareefterfrågan påden relativainnebär att

arbetskraftsinvandringen70-talen dåochunder 1960-lägreidag änär
generellamed densammanfallertill Sverige Dettastor.var

ökandekraftigtindustriarbetet.traditionella Trotsdettillbakagången av
ifärre1990-talet 300 000arbetade i börjanproduktion personerav

arbetskraftentotalatidigare.jämfört med år Denindustrisektom 30
med 800 000periodökade under personer.casamma

svenskai denförändringarnabetraktakanMan även
förändradeekonominsanpassning tillutbildningsstrukturen som en

kraftigtfallitlågutbildade harandelenarbetskraft.efterfrågan Att
arbetskraft harefterfrågan påuttryck förkan attetttas grupper avsom

minskat.
har dockändratsSverige harnäringslivsstrukturen iSamtidigt som

kanFramför allt deändrats.kandidatländemaiutbildningenäven yngre
svenskadentänkaskanutbildninghaförväntas passasomen

arbetsmarknaden.
gradi högreproduktionsarbeterenodlat änuppenbartDet ävenär att

lättlikadärför idag intespråkkunskaper. Dettidigare kräver ärt.ex.
arbetskraft iinvandrad60-talenunder och1950- sättaattsom

Medanspråkutbildning.förhållandevis kortproduktionsarbete efter en
invandringbetydelse förspråkskillnaders ärkunskapervåra om

industrinspåståendealltför vågatdet ändå intebegränsade attär ett
underbetydligt lägrearbetskraftinvandrad idagefterfrågan änär

l960-talet.
skulle dock kunnatjänstesektomdelarexpansion vissaEn avav
subventioneringformnågoninvandring. planerstimulera Om avav

dåinvandraredetta mångaförverkligas, kanhemtjänster t.ex.gynna
lägre.språkkraven är

deninnebär intebeskrevsnäringslivetförändring i attDen ovansom
arbetskrafts-arbetskraft minskarefterfrågan påtotala attutan snarare

högutbildadearbetskraft.utbildadskiftar Denefterfrågan mot mer
kandidatländema skulle dåiarbetskraften gynnas.
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Även viktig roll.språkfaktom Dehär spelar rimligen en
kandidatländema har sannoliktfrånhögutbildade, civilingenjörer,t.ex.
multinationella koncerner däranställning imöjligheter fåstörre att

utnyttjamöjligheternaspråk medanengelska är attgemensamtett
Sverige kanmedelstora företag ihögutbildade i små eller vara mer

Åtminstone undermed många företagräknabegränsad. måste attman
skeptiska till anställaganska lång tid kommer attatt varaen

utsträckning.kandidatländema i någonhögutbildad personal från större
utbildningenanpassning isikt räkna med vissPå längre kan enman

svenskadenutexaminerade bättre kanvarvid de ävenpassa
arbetsmarknaden.

enklarekan dock finna dethögutbildadeAndra attgrupper av
oftaforskare och andra harSverige. Läkare,assimileras i ett

inte känner någravetenskapligt språkgemensamt som
mycket rörligaofta kandessanationsgränser. Detta gör att grupper vara

länder.sig i andraåtminstone bosättaoch temporärtöver gränserna
tvåspråkiga, dvs.institutioner i realitetenMånga vetenskapliga är
engelska.det språket och påverksamheten baseras både egna

arbetskraft i Sverigebara efterfrågan pånaturligtvis inteDet är som
frånInvandringenfaktiska invandringen.bestämmer den

bero hur mångaSverige kommer ocksåkandidatländema till att
EU-länder och i kandidatländemauppkommer i övrigavakanser som

invandringen denfaktiskaVidare bestäms också densjälva. av
villiga flyttakandidatländemapotentiella; fler i är attsompersoner

faktiskablir då också denSverige för arbeta destotill störreatt
invandringen.

Även modell viktig roll.spelar i sådanarbetssökande från EU enen
EU-ländema desto mindrearbetssökande frånflerJu ärpersoner som

fråninvandrareblir sannolikheten vakans besättsatt av enen
gradsvenska arbetssökande i högkandidatländema. Självfallet kommer

gäller därförkandidatländemas arbetssökande i kön. Allmäntföre att
gäller sysselsättning och lågambitioner Sverige har vadhögre

vi får invandring frånsannolikhetenarbetslöshet, desto större är att
kandidatländema och från andra EU-länder.

gradinvandringen i högfri arbetsmarknadPå ären
institutionella förhållandenakonjunkturberoende. de nuvarandeOm

Sverige bestämmasbestår, arbetskraftsinvandringen tillkommer att av
ökad konkurrensvakanser erbjuds invandrareantalet änsnarare avsom

då med viss säkerhet hävdaoch underbjudande. kanMan att
inedpressande effekt på lönernainvandringen inte någon starkthar
iavklingar då automatisktSverige. Arbetskraftsinvandringen

vakanser minskar, antalet arbetslösakonjunktumedgångar antaletnär
jobben hårdnar. Endast kategorierstiger och konkurrensen somom
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i dåliga tider efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden kommeräven
då invandra.att

Effekter på4.6 löner och inkomstfördelning

konstaterats bestämsSom invandringen på reglerad arbetsmarknad ien
hög grad konjunkturläget. Invandringens konjunkturberoende harav
effekter inkomstfördelningen. konjunkturuppgång bidrarI en
invandringen till dämpa löneökningama framför allt detatt attgenom
effektiva arbetskraftsutbudet ökar vilket bidrar till lägre löneglidning.
Därmed kan också undvika inflationstendenserdeman som annars
skulle uppkomma.

Samtidigt kan detta innebära inkomstfördelningen mellan olikaatt
yrkeskategorier påverkas. Vissa inhemska yrkeskategorier, med för
svenska förhållanden specifika kunskaper, kommer huvudöver taget
aldrig uppleva ökad konkurrens från arbetskraft i kandidatländema.att

tider ökad efterfråganI på dessa yrkeskategorier kommer derasav
löner öka högre löneglidning.att genom

Andra yrkeskategorier upplever dock ökad konkurrens ien
högkonjunkturen från inströmmande invandrare varvid intederas löner
stiger lika mycket eljest. inkomstförändringar kommerDessa attsom
missgynna de kategorierna lönerna fallerinte iävensenare om
nominella termer.

yrkeskategorierDe direkta substitut tillärsom
invandrararbetskraften missgynnas de relativa reallönemaattgenom
faller. första handI torde detta de lågutbildade i Sverige medröra
enklare uppgifter. skulle få ökad jobbDessa uppleva konkurrens om
från lågutbildade eller högutbildade invandrare villigaär att tasom
lågutbildades arbeten i värdlandet. allmänhet kan dock förväntaI man
sig kraftig invandring lågutbildade, denna inteatt ävenen av om
dumpar de lågutbildades löner, kommer bidra till relativtatt setten

löneutveckling för de lågutbildade och relativt bättresämre setten
utveckling för de högutbildade.

detta kan invändasMot de invandrare anländer iatt som
konjunkturuppgångar kan komma gå med i fackföreningar ochatt
därigenom bidra till positiv relativlöneutveckling för denen egna
yrkeskategorin. traditionell förhandlingsmodellI leder ökningen en av
medlemsantalet i enskild fackförening till ökade relativlöner fören
medlemmarna. förlustDen i relativlön de inhemskasom grupperna,

substitut till de invandrade, skulle uppleva iärsom en
konjunkturuppgång skulle då i viss kunna kompenserasmån genom
högre framförhandlade löner.
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Invandring och stabiliseringspolitiken4.7

kandidatländema kan innebäraFri arbetskraftsrörlighet mellan ochEU
utsträckningför ekonomin minskar. denrisken överhettning Iatt av

fylla de uppkomna vakansema iinvandrare kansom
inde utbildningsmässigtkonjunkturuppgångar att passargenom m.m.

kommer risken för inflationden svenska arbetsmarknaden,på genom
alltför löneökningar dämpas.stora att

då försöker stimuleraInflationsförväntningar uppkommersom man
idag centralt problem för denekonomin full sysselsättning är ettmot

för inflation och ökad förväntadekonomiska politiken. Risken ökad
friför full sysselsättning. Medinflation försvårar idag aktiv politiken

Sverige och kandidatländema skulle detarbetskraftsrörlighet mellan
vid konjunktumedgångar medmöjligt stimulera ekonominattvara

aktörerna på demindre risk för inflationstendenser uppträder. Omatt
medför ökadfinansiella marknaderna inser överhettningatt snarareen

inflationsförväntningar lägreinvandring ökade löner, blir deras änän
annars.

förutsätter dock god anpassning mellanDetta nyaresonemang en
kvalifikationema hos arbetskraft kan tänka sigarbeten och den attsom

invandra kan detta underlättastill Sverige. högutbildad personalFör av
i EU-ländema ochkontakter mellan universiteten och högskolornanära

kandidatländema.i
kandidatländema medföra ökadeSamtidigt kan fri rörlighet för

regleringar lönebildning, vilket skulle försvåraoch stelareen
möjligheterna bedriva effektiv ekonomisk politik för kommaattatt en
till med inhemsk arbetslöshet.rätta

påEffekter sysselsättning och4.8

arbetslöshet

dvsinvandringen bestäms arbetsmarknadsläget,den månI attsom av
dethuvudsak ökar till följd stigande vakanstal, knappastden i ärav

ii landet. ökartroligt invandringen ökar arbetslösheten Däremotatt
troligt derasstället sysselsättningen. de fall då invandrare kanI göra att
produktivitetproduktivitet högre vad inhemska arbetssökandes ärär än

denfinns dock risker viss undanträngning kan uppkomma. Dåatt en
arbetskraften i allmänhet saknar nödvändigainvandrade

språkkunskaper och arbetsgivarna ofta osäkra deras produktivitetpåär
kommer ikan utgå från i första hand inhemska arbetssökandeattman
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fråga för lediga platser. invandrare kan konkurreraDe iärsom
normalfallet högt meriterade i förhållande till inhemska arbetssökande.

Viktigare i detta sammanhang den invandring resultatetär ärsom av
aktivt sökande denpå svenska arbetsmarknaden. ökar direktDennaett

antalet arbetssökande i landet. den utsträckningI dessa lyckas attsom
bjuda under, dvs. de får arbete till lägre lön den kan dettaän gängse,
innebära svenskar i arbetslöshet eller arbetslösaträngsatt ut att

Ävensvenskar får det svårare komma tillbaka till arbetsmarknaden.att
vi tidigare konstaterat underbjudande på den svenska starktattom

reglerade arbetsmarknaden inte alltför vanligt kan det innebäraär att
många de invandrade arbetssökande frestas tillfälliga arbeten itaav
den sektorn. Med sökarbetslöshet bland den invandradesvarta stor
arbetskraften utnyttjat möjligheten söka arbete i Sverige underattsom
begränsad tid, finns risk den sektorn expanderar påatt svartaen
bekostnad den vita sektorn. kan i försvåraDetta sin för svenskarturav

finna reguljärt arbete.att
innebär såledesDetta det finns risk för den sökarbetslöshetatt atten

kan bli fallet vid fri rörlighet fattigamed kandidatländer mycketsom
väl kan innehålla icke försumbar del den inhemska arbetskraften.en av

behöver inteDetta gälla enbart i övergångsfas iävenutanen en
långsiktig jämviktssituation.

4.9 Invandring, utbildning och
demografiska effekter

Utvecklingen de framtida arbetsutbudet bestäms i hög gradav av
befolkningens åldersstxuktur. fler iJu åldrar desto störrepersoner yngre

de förväntade ökningama arbetskraftsutbudet fler i deochär av
högre arbetsföra åldrarna desto kommer de förväntadestörre
minskningama arbetsutbudet bli.attav

Sverige skiljer sig från kandidatländema bl.a. andelen iattgenom
befolkningen i pensionsåldem 65 år högre. har ocksåSverigeöver är
lägre andelar befolkningen i de lägsta ålderskategoriema. Iav
förhållande till kandidatländema finns det således anledning att tro att
på kort och medellång sikt arbetskraftsutbudet kommer ökaatt
betydligt i kandidatländema i Sverige. demografiskUränmer
synvinkel, och beroende på pensionssystem, det därförsynes vara
troligt invandring skulle kunna Sverige detta innebäratt attgynna om
andelen i produktiv ålder därigenom skulle stiga. skulle ocksåDetta

fallet vanligt förekommande vid invandring, ochärvara om, som yngre
ogifta överrepresenterade. Med tanke flera kandidat-är att av
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förhållandevis andelargeografiska närhet hari Sverigesländerna stora
mycket väl bli fallet.lägre åldersskikten kan dettabefolkningen i deav

bidrar mycket tilltill arbetskraftdå få tillgångSverige kan som
och utnyttjar detoffentliga verksamhetenfinansieringen denav

offentliga förhållandevis lite.
rörlighet.inte i sig tilldemografiska strukturer bidrarSkilda

ålderstigenförhållandevisfallet då Sverige hardetDäremot är att en
efterfrågan iarbetskraft kanallmänhet utbildadoch därmed i sämre

arbetskraft. Därvid kanoch bättre utbildadgrad riktashögre mot yngre
invandringen.förhållandena påverkade demografiska

samhällsekonomiska effekternabehandlar delitteraturDen avsom
offentliga budgetar.betraktat effekterna påhar i hög gradinvandringen

arbetskraftsinvandringfallet medmedianinvandraren iDå
fåutbildning, låg ålder ochförhållandevis högkaraktäriseras av en

arbetskraftsinvandringhar funnitberoende familjemedlemmar attman
Emellertid detoffentliga sektorn.nettobidrag till deninnebär ärett

efter handockså invandrarandra familjemedlemmarytterligt vanligt att
negativt.invandringen kan förändrasvarvid kalkylen för

bidragit tilloffentliga i hög gradhögutbildade har detsvenskaFör
delförutbildning, dvs.individens svarat stor aven

högutbildade kan i dettaInvandringutbildningsinvesteringen. av
harutvandringslandetfrån himlen;avseende betraktas som manna

åtnjuterinvandringslandetinvesteringskostnadema medanförsvarat
intäkter vid sidanavkastningen på investeringen. Detta representerar av
bidrar med. Sverigeden högutbildaderelativt höga skatterde sett som

frånutbildadeinvandring de bättreskulle därför föredra av
sannolikt föredrarkandidatländema självakandidatländema medan att

fria rörlighetenUnder denlågutbildade, emigrerar.de några,om
efterfrågantillgång ochsamhälleligt valexisterar emellertid inget utan

kommerutbildningskategorierinvandrad arbetskraft olikapå attav
utbildningskategorier.invandringen olikabestämma den reella av

högkvalificerade arbets-högutbildade invandrare förRekrytering av
konjunkturkänslig.sannolikt mindreuppgifter forskningsåsom ärm.m.

Sverige ochanpassning iInvandrarnas4.10

offentliga budgetår

samhällsekonomiska effekternaför debetydelseAv stor av
svenskaanpassning i detarbetskraftsinvandring invandrarnasär

invandrarna harnaturligtvis fallethög grad detsamhället. I är att om
inhemskajämförbar med den denanställning och lön somen
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arbetskraften har kommer denna anpassning gå smidigt. Dettaatt var
tydligt under 1950- och ÖO-talens invandring då arbetskraften fann sig
väl tillrätta och den svenska arbetskraften accepterade invandrarna.
Även flyktinginvandrare från Estland under 1940-talet frånsenare

TjeckoslovakienUngern, och Polen anpassades lätt i det svenska
samhället. kanDetta i utsträckning bero den högastor
utbildningsnivån bland många dessa flyktingar åtminstonesamt attav
de kom under 50- och 60-talen anlände till Sverige under godasom
konjunkturer. Anpassningsproblemen har dock varit betydligt förstörre
de flyktingar anlände under 1980- och 1990-talen, då dessasom
anlände flyktingar och hade anknytning till arbetsmarknaden.som svag

Anpassningsproblemen således intimt förknippade medär typen av
invandring. finnsDet ingen anledning arbetskraftsinvandringatt tro att
under goda ekonomiska tider med hög efterfrågan arbetskraft skulle
leda till några anpassningsproblem. Fönnågan sig tillstora att anpassa
det samhället kan också i hög grad självreglerande underantasnya vara

fri arbetsmarknad. inteDe sig kunna sig itror atten som om anpassa
Sverige kommer inte heller hit och de upptäcker de inteattsom passar
in socialt kommer återvända till hemlandet.sett att

4.11 Hur blir invandringenstor

ochI med invandringen i hög grad beror på arbetsmarknadslägetatt
kommer den, liksom under 1950-, 60- och 70-talen, konjunk-att vara
turberoende. därförDet knappast meningsfullt försökaär att
prognosticera invandringen. Vi nöjer här med konstateraatt attoss
under 1960-, 70- och 80-talen låg bruttoinvandringen 40 000runt per
år i Sverige medan nettoinvandringen ungefär hälften så stor.var
Åtminstone för perioden fram till mitten 1970-talet måsteav man
betrakta arbetskrafts-efterfrågan mycket hög. nettoinvandringEnsom
på 20 000 invandrare innebär befolkningsökning 0.25 %runten ca per

iår Sverige.
Till detta ska fogas den risk existerar for Sverige och andraattsom

EU-länder kan komma få uppleva betydande sökarbetslöshetatt en
bland arbetssökande från kandidatländema inte förreglernaom
möjligheterna söka arbete i andra EU-länder förtydligas.att
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Slutsatser12

inteomfattningiagendastår på EU:s ärutvidgningDen som nu
arbetskraftsrörlighetfriutvidgning. Omtidigaremed någonjämförbar

antalhaSverigekommermedlemmarna ettattför deska gälla nya
geografiskai sinreallönermycket lågaocharbetskraftmedländer stor

hotinnebärdettasigklart förvikt ha ettnärhet. Det attär yttersta omav
för densysselsättningochhöga lönerupprätthållamöjligheterna attmot

i dearbetaremångauppenbartarbetskraften. Detinhemska är att nya
Sverigeiarbetsuppgiftermångavilligamedlemsstaterna överär taatt

erbjuds denidagvadersättninglägremyckettill änockså somen
arbetskraften.svenska

avregleringmellan denkonfliktmånföreligger i vissDet aven
arbetslöshetenden högaEMU-medlemskap ocharbetsmarknaden som

kandidatländerna.integrationenochkräverbedömarevissaenligt av
arbetefinnaarbetslösaför att t.ex.möjligheternaSkulle att genom

arbetskraft fråninnebäraocksåskulle dettaförenklasunderbjudande att
förlönernaneddärmedochunderbjudakandidatländema kan pressa

Sverige.arbetskraft ikonkurrerande
åtgärdergenomföragårdetuppenbartdet inteSamtidigt attattär

alltförförhindrarLönestelhetlöneflexibiliteten.direkt ökar ensomsom
knappastarbetare gårinhemska attföroch lönepressinvandringstor

fackföreningamasnödvändigtvisinteoch minskarreformera bort om
svenskatill dentillträdeharkandidatländemamakt minskar. Om

reformervilkadock övervägaarbetsmarknaden bör avnogaman
genomföra.möjligaarbetsmarknaden är attsom

invandringstimulerararbetskraftsrörlighetenfriadenmåndenI som
ytterligarekrav påmedföradettakanlönerna,tenderar att pressasom

flerinnebäraskullearbetsmarknaden. Detta attregleringar grupperav
skulle kunnavilketkollektivavtali ettreglera lönenvillidagän vara

Friinvandrare borta.frånkonkurrensenhållaför dessa attsätt grupper
regleringaromfattningökadleda tilldärförarbetskrañsrörlighet kan av

arbetsmarknaden.
faktiskatillbaka denhållerregleringarinte baraDet är som

harnäringslivetsvenskadetförändringarinvandringen. De som
påefterfråganminskadinneburitharefterkrigstidenundergenomgått

idagdetökat ochharKompetenskraven ärindustriarbetare.traditionella
iarbetskraftinvandradintidigarelika lättinte sättaattsom

produktionen.
EU-reglerdeunderrörlighetenden friaavseendeI somett ger

invandraremångaförriskenanledning till Dettaidag attgäller äroro.
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kommer för här söka arbete så sökarbetslöshetatt att storen
Ävenuppkommer. Vilka rättigheter här gäller oklart. detärsom om

land invandrare från kandidatländema söker sig till har rätt attsom
avvisa efter viss tid finns ingen specificerad tid för hurpersoner en
länge avvisningen gäller. Vidare kan avvisad direkt söka sigen person
till rikt land och där tillfälliga jobb i den sektornett annat förta svarta

efter avvisning återigen dyka i det första landet. klaraatt Utanen upp
regler för hur ska hantera risken för sökarbetslöshet ochman
efterföljande sociala problem bland invandrad arbetskraft från
kandidatländema kan detta få negativa konsekvenser för inkomster och
sysselsättning.
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ochinvesteringarInternationella5

företagmultinationella

kapitalrörlighet, ochinternationellvi påkapitel koncentrerardettaI oss
skall härroll. Viföretagensmultinationellaspeciellt devi betonar

blir med-kandidatländernaeffekternaförväntadedeanalysera attav
vilket investe-direktinvesteringar, ärutländskas.k.ilemmar EU

bolag.utländskakontrollskaffa sigi syfte överringar görs attsom
samhällsekonomiskabetydandefåinvesteringar kanDenna typ av

dessutomkanekonomier. Dehemländemasochvärd-på bådeeffekter
planekonomi-de fornaomvandlingeniviktig rollspelaförväntas aven

marknadsekonomier.tillema
ii avsnitt 5.1,teorigenomgångmedkapitel börjarDetta somen

direktinves-förhurgenomgångföljs mönstretavsnitt 5.2 avenav
avsnitt1980-talet. Isedan slutetkandidatländernateringar i sett ut av

för direkt-påverkakanvilka faktorer mönstretvidiskuterar5.3 som
marknadsorien-s.k.mellanskiljer viavsnitti 5.4investeringar och

i avsnitt 5.5sedanVi gårinvesteringar.exportorienteradeochterade
direktinvesteringareffektersamhällsekonomiskavilkaoch igenom5.6

viredogöravsnitt 5.7hemländema.i Ivärdländema, delsiha delskan
pådirektinvesteringareffektereventuellaförkortfattat av

uppskattningi avsnitt 5.8viAvslutningsvishandelsmönstret. gör aven
direktinvestering-EU-medlemskapeffektenförväntadeden ettav

avsnitti 5.9.Slutsatsemakandidatländerna.i presenterasarna

Teori5.1

tillrelaterad bådekapitalrörlighetteorin förtraditionella näraärDen
Internationellamigration.internationellteorin förhandelsteori och till

inves-inhemskavadavkastninghögrefåför äninvesteringar görs att
avkastningenGenerelltMacDougall, 1960. ärskulleteringar generera

återigenviknapp. Omkapitalpådär tillgångeninvesteringar hög är

och slutsatserbedömningarEkholm.Karolina Förhar skrivitskapitelDetta av
utredaren.står dock
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Östtänker våra två fiktiva länder, och Väst, och scenarioettoss
Öst,där tillgången kapital bättre i Väst i bör ocksåär än

Öst.avkastningen på kapital högre i Med fri rörlighet kapitalvara av
Öst.bör alltså kapital sig från Väst till omfördelningröra Denna av

det existerande kapitalbeståndet i allmänhet samhällsekonomiskager
vinster, den höjer ersättningen till kapital för kapitalägama iattgenom
Väst höjer arbetskraftens produktivitet och därmed reallön isamt
Öst.2°

omfördelningEn det existerande kapitalbeståndet kommer tillav
stånd finansiellt kapital flödar, från detatt netto,genom
kapitalexporterande landet till det kapitalimporterande landet. En

tillkonsekvens nettoinflöde finansiellt kapital frånettav av om-
världen det uppstår underskott i bytesbalansen.är Bytesbalansenatt ett
kan skillnaden mellansägas utgöras och import ochexportav av varor
tjänster, vi i tjänsteexport inkluderarnär de tjänster inhemsktäven som
kapital, verksamt utomlands,är som mätssom genererar genom
avkastningen i form och utdelningar. landräntor Ett harav som en
positiv bytesbalans säljer till utlandet vad det köper ochänmer
kommer därmed ackumulera utländska tillgångar motsvarandeatt av
värde. landEtt med negativ bytesbalans säljer mindre till utlandet änen
vad det köper och kommer därmed finansiera underskottetatt genom

låna motsvarande frånvärde utlandet. Bytesbalansenatt kan också
skillnaden mellan inhemsktsägas utgöras sparande och inhemskaav

investeringar. landetNär det investerar, ackumulerasänsparar mer
utländska tillgångar, medan landet i det fallet kommer lånamotsatta att
från utlandet. detI fallet kan helt enkelt det attsenare man se som
landet importerar och tjänster idag, det tillmot att exporterarvaror
omvärlden någon gång i framtiden. När väl landet börjar betala tillbaka

sin skuld kommer i stället ha utflöde netto finansielltatt ettman av
kapital, vilket avspeglas i bytesbalansöverskott. Förutsättningarnaett
for smidig anpassning till överskott i bytesbalansen kan förväntasetten

bättre underskottet bottnar i höga inhemska investeringarvara om
lågt inhemskt sparande vilketän relativtmotsvaras attsnarare av en

hög andel nationalinkomsten går till konsumtion. Inhemskaav
investeringar ökar produktionskapaciteten, vilket underlättar en
övergång till framtida situation där landet vad detexporterar änen mer
importerar.

Utifrån den traditionella teorin kapitalrörelser skulle vi förväntaom
kapital i första hand sig från relativt kapitalrika länder tillatt röross

relativt kapitalfattiga länder. kapitalflödenDe vi observerar följersom

2° Detta gäller under förutsättning den samhällsekonomiskaävenatt
avkastningen på kapital högre i det kapitalimporterandeär landet.
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kapitalflödendel deriktigt detta Eninteemellertid mönster. stor somav
nettoflödenaochländer,mellanriktningamai bådagårvi observerar

relativteller frånländerkapitalrikarelativtsällan mellanintegår
tilllettharländer.kapitalrika Dettarelativt attkapitalfattiga till man

kapital-internationellaförförklaringsfaktorerytterligareeftersökt
rörelser.

därportföljinvesteringar,in idelasinvesteringar kanInternationella
kontrollha någon överenkelt placerarheltinvesteraren attutanpengar
skillnad frånTilldirektinvesteringar.ochföretag han investerarde

kapitalsittkontrollenbehåller investeraren överportföljinvesteringar
förstadärmed iförknippasDirektinvesteringardirektinvesteringar.vid

Medanutomlands.etableringarföretagensmultinationellahand med de
förväntadedenditkanportföljinvesteringar styrasantas

förkla-andradirektinvesteringarhar ävenhögst,realavkastningen är
ringsfaktorer.

utländskadetkontrolldirektinvesteringar övergällerdet ärNär
etableraföretagmultinationelltkanprincipcentrala. Iföretaget det ett

sker.kapitalrörelseregentliganågrautomlandsdotterbolag attutanett
kapital på denlånarmultinationella företagetdetinträffakanDetta om

förut-nödvändigingendärmedKapitalrörelsermarknaden.lokala är
utomlands. lexpanderaskallmultinationella företagförsättning att

emellertid kopp-kapitalmarknaderoutveckladerelativt ärländer med
multinationella företagensdeochdirektinvesteringarmellanlingen

mycket stark.expansion
alternativendastutomlandsdotterbolag ettetablera är ettAtt ett som

utomlands. Detverksamhetsig iinvolveraförväljaföretag kan att
endastföretagetfrånmellanformer exporterarviktigaantalfinns attett

dotterbolag,iproducerar t.ex.till detutlandet,till att somegna
mellanformerdessaVissajointlicensproduktion, ventures etc. gerav

inte. Direktinvesteringar ärandradirektinvesteringar,upphov till
företaguppköpoch tillsammanslagningartillrelateradeockså nära av

finan-företagutländsktuppköpOmnationsgränsema. ettettöver av
direktinvesteringarhemlandfrån köparensmed medelsieras genereras

intefinansieringssätt,andraemellertidfinnslandet.från det Det som

påpekaförste2 den1960 attattStephen Hymer var
denfrånförutsägelsemamedinkonsistentadirektinvesteringsflödena var

grunden förladeoch denkapitalrörelsertraditionella teorin merensomom
multinationella företaget.teori detorienteradmikroekonomiskt om

olika länder. Denmellan22 skiljer sigdirektinvesteringarDefinitionen av
tiominstskallinvesterarenRiksbanken ägaanvändsdefinition är attavsom

utländska företaget.aktiekapitalet i detprocent av
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upphov till sådant direktinvesteringsflöde.ett I praktiken tycksger en
del de direktinvesteringar skerstor just företagsuppköp.av som vara

När det gäller de multinationella företagens expansion utomlands
kan skilja mellan marknadsorienterade horisontella ochman export-
orienterade vertikala direktinvesteringar. Marknadsorienterade
direktinvesteringar i syfte produceragörs för den lokala marknaden.att

allmänhetI innebär detta företaget etablerar sig utomlandsatt med
produktion i hemlandet däravtyp horisontella.samma av namnetsom

Exportorienterade direktinvesteringar i syfte producera förgörs att
kanDet då sig produktionexport. insatsvarorröra och kompo-om av
skall användas i lednenter, produktionsprocessen framsom senare av

till färdig därav vertikala, eller det kan signamneten röravara om
produktion fardigvaror sedan till utlandet.exporterasav som

Både bestämningsfaktorer för och samhällsekonomiska effekter av
direktinvesteringar skiljer sig mellan marknads- och exportorienterade
direktinvesteringar. Exempelvis kan marknadsstorlek och förväntad
utveckling marknadsstorlek betydelsefull faktor,antasav närvara en
det gäller attrahera marknadsorienteradeatt direktinvesteringar, medan
relativa produktionskostnader kan spela roll detantas större nären
gäller attrahera exportorienterade direktinvesteringar.att Vi skall åter-
komma till skillnaden mellan de två direktinvesteringar ityperna av
detta avseende senare.

Teorin direktinvesteringar och det multinationella företagetom
utgår ifrån dessa fenomen inte förenligaatt med det traditionellaär
antagandet fullständig konkurrens. kriterierTre för under vilkaom
betingelser företag väljer bli multinationella identifieras i den s.k.att
OLI-teorin se Dunning, 1977. förutsättsFöretaget ha någon typ av

eller företagspeciñkaägar- fördelar ownership advantages, vilka kan
exploateras utländska marknader. kanDessa i formt.ex. vara av
specifik kunskap, i det fall då företaget innehar på visspatentsom en
produkt, eller i form inarbetat produktnamn. Vidare förutsättsettav
utlandet ha några lokaliseringsfördelar location advantages. Dessa
fördelar kan handla produktionskostnadema lägre iatt utlandet,ärom
eller det så kostsamtatt är till utlandet detatt exportera äratt mer
lönsamt producera på plats. Vidare kanatt lokaliseringsfördelama helt
enkelt bestå det finnsatt endast kan utvinnasnaturresurser påav som
plats. Kombinationen företagspeciñka fördelar och lokaliserings-av
fördelar leder till produktionen sker i utlandet.att Företaget har
emellertid val mellan etablera dotterbolagett och låtaatt någotett att

företag producera på licens.annat För dotterbolag skallatt ettvaran
etableras måste det också finnas sk intemaliseringsfördelar
intemalisation advantages, vilka fördelar medär hållaatt
verksamheten inom företaget. Intemaliseringsfördelar kan bottna i att
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fördelarsina företagsspecifikaföretaget behålladet svårt förär att om
också ilicenstillverkare. kan bottnadess kunskap sprids till De att en

förmedla korrekt informationincitamentlicenstillverkare inte har att
företaget.till det licensgivandelokala marknadsförhållandenom

blivit föremåldirektinvesteringarUnder det decenniet harsenaste
marknadsorienterade ellerformell analys. analysenför I avmer

beslutvanligtvis företagetshorisontella investeringar grundas om-
utlandsproduktion- påetableramellan ochvalet attatt exportera en

reduceradede vinster kan uppnåsavvägning mellan genomsom
uppstår vidökade fasta kostnaderhandelskostnader, och de som

Markusen ochutlandsproduktion Brainard, 1993a,etablering t.ex.av
medkostnader förknippadedet inte finns någraVenables, 1996. Om

stordriftsfördelar påsamtidigt det finnsatt exportera an-somen vara
löna sig börja produ-det överhuvudtaget inteläggningsnivå, skulle att

detförutsätts i allmänhetanläggning. Därföri ytterligare attencera
marknadsorienteradehandelskostnader förfinns någon atttyp av

Markusen, 1995.skall genomföras sedirektinvesteringar t.ex.
förkan bestå kostnaderHandelskostnader att transportera varornaav

olikakostnader uppstårocksånationsgränsema,över g asom pmen av
direktinves-marknadsorienteradehandelshinder. Teorintyper av om

enligt vilkenlokaliseringsteorin,ligger den modernateringar nära
dethandelskostnader har två effekter:form minskadeintegration i av

produktionskostnademaproduktion därunderlättar lokalisering ärav
medproduktion skerkoncentrationoch det underlättarlägst, somav

produktionenstordriftsfördelar 1991a, 96. NärKrugman s.
sigstordriftsfördelar kan det lönaför utnyttjakoncentreras attatt

därproduktionskostnadema högre,produktionen därförlägga är men
sigmarknader, dvs. det kan lönabättre tillgång tilldet råder attstoraen

periferin.i iförlägga produktionen äncentrum snarare
horisontella direktinves-dras från teorin förslutsats kanEn som

väljasutlandsproduktion i dotterbolag kommerteringar är attatt
höga, medanhandelskostnadema relativtframför ärnär stor-export
jämfört meddriftsfördelarna anläggningsnivå relativt småpå är stor-

fördvs. de fasta kostnadernadriftsfördelama på företagsnivå att
fasta kost-relativt låga jämfört med deetablera anläggning ären ny

företagsspecifikaför skapanaderna i form krävsFoU, attt.ex.av som
storleken på värd-slutsats kan drastillgångar. En är attannan som

påverkan påha avgörandelandets ekonomi kommer att en
Eftersom denutlandsproduktionen i dotterbolag.omfattningen av

utlandsprod-landet, kommerutlandsproduktion sker säljs inomsom

23 faktorer kangod översikt vilkaEn över genererasom
intemaliseringsfördelar Markusen 1995.ges av
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uktionens omfattning direkt relaterad till storleken på de totalaatt vara
inkomsterna i värdlandet.

det gällerNär exportorienterade eller vertikala direktinvesteringar
komparativa fördelar och skillnader i relativa produktionskost-antas

nader spela betydande roll. produktionsprocessen fram tillAntag atten
färdig produkt kan delas i antal produktionsled, därettupp
produktionen sker med olika faktorintensiteter. Utvecklingen av
produktens design kan led i produktionsprocessen,t.ex. antas ettvara

mycket intensiv i humankapital eller högt utbildad arbetskraft.ärsom
verksamheterSådana produktion komponenter och ihopsättningsom av

komponenter till färdig produkt kan däremot antasav vara mera
intensiva i fysiskt kapital och/eller lågutbildad arbetskraft. Om
företaget kan välja förlägga olika produktionsled till olika länder kanatt
det löna sig förlägga sådana led särskilt humankapital-att ärsom
intensiva i länder där humankapital relativt billigt, arbets-medan ochär
realkapitalintensiva produktionsled förläggs till länder där dessa
produktionsfaktorer relativt billiga Helpman, Helpman1984, 1985,är

13.och Krugman 1985, kap och12
företag väljerNär producera utomlands för förse denett att att

utländska marknaden med och tjänster, behöver intedet nöd-varor
vändigtvis påverka omfattningen de verksamheter bedrivs iav som
hemlandet. kan så lokal produktionDet förutsättning förärattvara en

kunna sälja den utländska marknaden detta exempelvis falletatt är
det gäller viss tjänsteproduktion. vissa fall kan emellertidInär en

marknadsorienterad direktinvestering leda till och tjänster,att varor
lokalt.tidigare exporterades från hemlandet, i stället produceras Isom

det fallet finns det element omlokalisering produktionen för-ett av av
knippad med direktinvesteringen. behöver emellertid inteDet vara
fråga omlokalisering, orsakas själva direktinvesteringen.om en som av
Alternativet till utlandsproduktion kan exempelvis företagetattvara

marknadsandelar till lokala konkurrenter. skulle innebäraDettatappar
precis förändring lokaliseringen produktionen, bara ettsamma av av

ägande de utländska produktionsenhetema.annat av
det gällerNär exportorienterade direktinvesteringar kan elementet

omlokalisering tyckas tydligare. Låga produktionskostnaderav vara
tillsammans med låga kostnader för till deutgör, export stora

marknaderna, de främsta lokaliseringstördelama. Därmed blir konkur-

24 teorin för horisontellaFör och vertikala direktinvesteringar,syntesen av se
Markusen al. 1996.et
25 alhnän-järnviktsmodellerI med horisontella direktinvesteringar utgör
utlandsproduktion och vanligtvis substitut för varandra Markusent.ex.export
och Venables, 1996.



multinationella företagInternationella och 91SOU 1997: l 56 investeringar

till sigmellan olika länder eller regioner det gäller dranär attrensen
inhemskainvesteringar tydligare det gäller produktionen för denän när

marknaden. producerar kräver relativtFöretag storasom varor som
insatser lågutbildad arbetskraft kan också finna det lönsamt flyttaattav
produktionen allteftersom priserna på arbetskraft förändras i olika
regioner. reallönerna stiger i region, har stark tillväxt,När en som
kommer denna företag så småningom flytta produktionen tilltyp attav
andra regioner. Samtidigt blir regionen med stark tillväxt störreen
marknad, vilket medför den samtidigt drar till sig marknads-att mer av
orienterade direktinvesteringar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera teorin kapitalrörelseratt om
och teorin direktinvesteringar skiljer sig åt. Direktinvesteringarom

viktig kanal för kapitalrörelser, devisserligen harutgör ävenmenen
iandra konsekvenser flytta kapital mellan länder. Senareutöver att

för idetta kapitel skall vi redogöra dessa konsekvensernämnare en
analys de samhällsekonomiska effekterna direktinvesteringar.av av

dess skall vi emellertid dels redogöra för för utländskaInnan mönstret
direktinvesteringar i kandidatländema, dels diskutera vilka faktorer

empiriskt tycks bestämma detta mönster.settsom

Utländska direktinvesteringar:5.2 mönster

och trender

vi för direktinvesteringar det framträdergår på såsomInnan mönstret
i tillgänglig statistik det viktigt klargöra all statistik på dettaär att att

behäftad med råder detområde med tolkningsproblem. Till börjaär att
rapporteringenolikheter mellan länder, det gällernärstora av

direktinvesteringar. Vidare direktinvesteringar, framgåttär som av
diskussionen i föregående avsnitt, långt ifrån perfekt mått värdetett

multinationella Studerarde företagens investeringar utomlands. viav
det ackumulerade beståndet får vi dessutom problem med hur vi skall
värdera de investeringar gjorts tillbakalångt i tiden. dessaTrotssom
problem skall vi i detta avsnitt statistik både flöden ochpåpresentera
bestånd direktinvesteringar. Vi skall emellertid också presenteraav
statistik direkt de multinationella företagens verksamhet isom anger
utlandet, företag.och bygger enkätundersökningar svenskasom av

avsnittDetta huvudsakligen redogöra för direktinves-ägnas att
teringsmönstret för kandidatländema. Vi skall emellertid inleda med att
kortfattat redogöra för de allmänna trenderna det gäller utländskanär
direktinvesteringar. Till börja med kan konstateraatt attman
direktinvesteringar, och försäljningen och tjänster i utländskaav varor
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dotterbolag till multinationella företag, har ökat i betydelse under de
decennierna. Enligt UNCTAD 1997 värdet de totalasenaste var av

direktinvesteringsflöden miljarder dollar350 det högstaUS 1996,
värdet registrerats hittills. Medan beståndet direktinvesteringarsom av
har vuxit med i genomsnitt under 1990-talet har11-12 procent

endast vuxit med 7-8 visar hur centralaDettaexporten procent.
direktinvesteringama kommit bli i de ekonomiska relationernaatt
mellan länder.

Liksom handelstlödena direktinvesteringsflödena koncentreradeär
till de rika, industrialiserade länderna. industrialiserade ländernaDe

inte bara källan för de utländskautgör merparten av
direktinvesteringama, de också det huvudsakliga målet förutgörutan
dem. del direktinvesteringsflödenaEn sker mellan EU, USAstor av
och Japan. slutsats kan dras detta handelEn och direkt-är attsom av
investeringar tycks komplement till varandra på aggregeradutgöra
nivå, dvs. betydande volym handel mellan två länder vanligtvisären av
förknippad med betydande volym direktinvesteringar.en av

Under 1990-talet har dock utvecklingsländemas betydelse detnär
gäller direktinvesteringsflödena ökat. Medan knappt 20 deprocent av
utländska direktinvesteringama lokaliserade till u-ländema 1990,var

1996.26 Ävenhade denna andel ökat till 30 hemländerprocentca som
har u-ländema fått ökad betydelse. Omkring de utländska98 procent av
direktinvesteringar hade sitt i i-ländema andel1990. Dennaursprung

1996.hade sjunkit till 91 procent
En del direktinvesteringama under år har utgjortsstor av senare av

sammanslagningar och uppköp företag helt inves-änav snarare av nya
teringar i maskiner, byggnader och dylikt. privatiseringsprogramDe

genomförts, där statliga företag sålts till privata inte bara i deägaresom
forna i många andra länder, har säkerligenöststatema, ävenutan
stimulerat del de direktinvesteringar skett under tid.en av som senare

Under perioden 1991-1996 har årligen 2-4,5 de totalaprocent av
Östeuropautländska direktinvesteringama gjorts i Central- och

UNCTAD, 1997, 266. Som redan i kapitel 2nämnts motsvarars.
detta flöden de flesta bedömare mindre vadänsom av anses vara man
hade kunnat förvänta sig. Under och1995 1996 har det emellertid skett

markant ökning de ingående direktinvesteringama jämfört meden av
tidigare år. framgårSom tabell direktinvesteringama5.1 dubbeltav var

högaså under perioden 1995-1996 jämfört med under perioden 1993-
1994. skedde betydandeDet ökningar direktinvesteringama i Polenav

25 UNCTAD,Av denna ökning står emellertid Kina för knappt hälften 1997,
tabell B.3, 313-318.S.
27UNCTAD, 1997, tabell B.4, 319-324.S.
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båda medan det för skedde kraftigåren, Tjeckien och Ungern en
ökning sedan1995, minskning 1996. minskade nivånDenmen en
direktinvesteringama i och delvisTjeckien hänger troligtvisUngern

med ägdamed privatisering statligtatt storasamman processen av
företag avtagit i dessa länder jfr och Stankovsky, 1997,Hunya s.
UNCTAD, 1997, 96-101. kan också påpekas utlandsinves-Det atts.
teringama i infrastruktur telekommunikation, och kraft-transportsom
försörjning hittills förhållandevis kandidat-har varit begränsade i
länderna World Bank, 1996. detta i sig har hållitFörutom att nere
nivån direktinvesteringama, denpå finns det bedömare attsom menar
långsamma privatiseringstakten på detta område förhindrat en
förbättrad service och därmed också effekt direkt-haft negativ påen
investeringar i andra sektorer jfr UN, 1994, 128.s.

tillSer de ackumulerade flödena under perioden 1991-1996 ärman
det tydligt Polen och dominerar direkt-Ungernatt mottagaresom av
investeringar. förhållande till befolkningsmängden harI Ungern attra-
herat betydligt direktinvesteringsflöden andranågot destörre än av
länderna. Polen däremot följer i snittet för regionen vilket ärstort sett

ackumulerat flöde direktinvesteringar på dollar370 USett perav
capita. Efter därefter viUngern kommer Tjeckien och Estland, när
studerar de be-ackumulerade direktinvesteringama i förhållande till
folkningens storlek. kan framdärmed konstatera de länderMan att som
till i år erhållit andel länderdirektinvesteringama deärstoren somav

Tjeckien.kommit längst i privatiseringsprocessen, ochUngernsom
Under uppskattas kandidatländemas ingående1996 bestånd av

dollar.direktinvesteringar ha uppgått till miljarder EU-42,4 US
ländema ochhar varit de betydande direktinvesterama i Central-mest
Östeuropa. slutet stod dessa länder för detI 1995 67 procentav av
totala beståndet direktinvesteringar Lemoine, 23. Mellan1997,av s.

och 1994 gick de utåtriktade direktinvesteringama1992 13 procent av
ländema.från till de central- och östeuropeiska MotsvarandeEU

siffra för USA och endast respektiveJapan 2 1 Deprocent procent.var
Östeuropaviktigaste mottagarländema i Central- och för direktinves-

teringar från EU 1994 Tjeckien, och Polen.Ungernvar

2 flera länderna har del direktinvesteringama joint-I varitstorav en av
ventures.
29 siffra baseras data insamlats ochDenna och HunyaWIIW WIFOsom av
Stankovsky, 1997. Motsvarande siffra på enbartbaserad
betalningsbalansstatistik miljarder32,4 USD tabell I/l och I/2.är
3° gäller de direktinvesteringarDetta gjordes i länder utanför unionen.som

viktigasteDen direktinvesteringar från USAEU 1992-1994mottagaren av var
fick 43 de utgående direktinvesteringama EU, 19970.procentsom av
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iTabell 5.1: Utländska direktinvesteringar kandidatländema
1991-1996 USmilj. dollar
Land 1991 1992 1993 1994 1996 1991- 1991-1991-1995

1996 1996 1996
andel per

av cap.
total

56 42 105 150 498 1,3 60Bulgarien 55 90
Estland 82 162 215 202 138 2,1 540799

.. 29 180 292 767 2,0 310Lettland 45 214

.. 80Litauen 10 30 31 73 152 296 0,8
291 678 1 715 1 3 659 5196 13 414 34,7 350Polen 875

70Rumänien 40 77 94 341 419 624 1 595 4,1
2,4 170Slovakien 83 102 199 203 183 150 920

Slovenien 160 1,8 350111 113 128 176 688
.. 1 001 17,4 650Tjeckien 517 654 878 2 568 1 200 6 727

Ungern 1 462 1 479 2 350 1 144 519 1 982 12 936 33,5 1 2704
Tata/t 244.9 367 7 5477 934 7206.9 70044 38640 700 3704

Källa: UNCTAD, 1997, 305-307, IMF, 1997.s.
uppgift Uppgifter befolkningens storlek harsaknas. 1995Not: attanger om..

för beräkna per-capita-siffroma i den sista kolumnen.använts att

ÖsteuropaEU-land investerat i Central- och Tyskland,Det ärmestsom
Nederländema.Österrikeföljt ochav

utländska direktinvesteringar itabell beståndetI 5.2 presenteras av
kandidatländemas Vi finner återigen detBNP. Ungern ärprocent attav

land skiljer sig från de övriga markant högre andel 31,5som genom en
jämfört med för regionen totalt. länder har9,8 Deprocent som en

andel ligger snittet för förutom deregionen Ungern,över är,som
baltiska länderna Estland och Lettland.

Om vi jämför beståndet direktinvesteringar, andel BNPav som av
mellan kandidatländema och EU-ländema, finner vi den fleraäratt
procentenheter lägre 9,8 jämfört med för EU-ländema.13,2 Den är
också flera procentenheter lägre för utvecklingsländernaän som grupp
betraktat kanoch länderna i Latinamerika och Asien. Detän vara
problem jämförbarheten siffror, tillmed mellan dessa eftersom det
skillnad från vad förgäller de flesta de andra länderna endastsom av
skett direktinvesteringar i period.kandidatländema under korten

stårTyskland för femtedel direktinvesteringama i regionen, medanen av
Österrike och Nederländerna står for drygt tio vardera. Detprocent mest
betydande investerande landet efter Tyskland med knapptUSA, 15är procent

direktinvesteringama Lemoine, 1997.av
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Tabell 5.2: Utländska direktinvesteringar i brutto-procent av
nationalprodukten 1995

Land/Region Beståndet i BNPprocent av
CÖEL 8
Bulgarien 0,8
Estland l 7,6
Lettland 10,5
Litauen 2,4
Polen 7,2
Rumänien 3,2
Slovakien 3,4
Slovenien 3,8
Tjeckien 8,7
Ungern 3 1,5
EU 13,2
Utvecklingsländer 15,4
Latinamerika 18,4
Syd-, Ost, och Sydostasien 15, 1
Källa: UNCTAD, 1997, 339-352.s.
Not: uppgift saknas.attanger..

bild deDen emellertid de direktinvestering har skettär ärattger som
relativt små i förhållande till storleken på kandidatländemas ekonomier
med undantag Ungern och Estland.av

tabellI redovisas5.3 de svenska direktinvesteringama i kandidat-
länderna. tabellenAv framgår 3,8 miljarder kronor har investeratsatt ca
i regionen sedan 1990. fyra femtedelarDrygt dessa miljarder3,8av
kronor har gått till Polen, Tjeckien och ungefärUngern, med lika stora
delar till och dessa länder. resterande femtedel harAvvart ett treav
drygt hälften gått till Estland. svenska direktinvesteringamaDe tycks
således ha starkare slagsida åt Estland och Tjeckien, jämfört med deen
totala inflödena redovisades i tabell 5.1.som

tabellI visas hur de5.4 svenska direktinvesteringama fördelar sig
olika branscher. Som framgår tabellen haröver merpartenav av

investeringarna skett inom tillverkningsindustrin, och framför allt inom
verkstadsindustrin och pappersindustrin, tillsammanssamt massa- som
står för femtedelar direktinvesteringama. slutsats kanEntreca av som
dras detta direktinvesteringama till del har skettär iatt storav
branscher relativt kapitalintensiva. femtedelKnappt deärsom en av
ackumulerade flödena har gått till den finansiella sektorn.
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kandidatländerna,Svenska direktinvesteringar iTabell 5.3: netto,
återinvesterade medelmkr exkl.

1990- 1990- 1990-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996Land
1996 1996 1996

andel per
capitaav

krtotal
387 10,2 2603 114 139 84 47Estland

26 118 3,1 50Lettland 1 6 54
2 12 85 42 142 3,8 401Litauen

.. .. 228 399 1041 27,5 3063 38 19 110 184Polen
y 2 0,1 0,11 1Rumänien .... .. .. .. 23 0,6 5Slovakien 7 16

.... .. .. .. 69 112 29,4 1101 218 92 732 1Tjeckien
.. 90102 283 279 959 25,316 52 71 156Ungern

40600 444 862 3 784 10079 90 96 613 1Totalt

Källa: Riksbanken
tids-Slovenien rapporterades inga flöden underTill Bulgarien ochNot:

beräknabefolkningens storlek har förperioden. Uppgifter 1995 använts attom
per-capita-siffroma i den sista kolumnen.

saknas/för få obs/belopp understiger mkrbelopp 1..

omfattningen och inriktningen påsäkrare källa till informationEn om
Östeuropa deni Central- ochde svenska företagens verksamhet är

tillverknings-multinationella företag inomdatabas svenskaöver
sedanIndustriens Utredningsinstitutindustrin, byggts vidsom upp

omfattande enkätunder-1960-talet. Databasen bygger påmitten av
utomlands.svenska industriföretag med verksamhet Datasökningar av

data tillgängligt för, visarför vilket det år1994, är är attsenaste som
svenska företag i Central-anställda i dotterbolag tilldrygt 00011 är

Östeuropa, sammanlagt värde drygtoch de producerar föroch att ett av
55. drygt 3fyra miljarder kronor tabellse Detta procentmotsvarar

derasföretagens utlandsanställda ochde svenska 1 procentca avav
Såutlandsproduktion Braunerhjelm al., 1996, 13-14.samlade et s.

Östeuropa storleksmässigtCentral- ochsåledes1994sent som var
företag.särskilt betydande värdregion för svenska multinationellaingen

Östeuropa32 uppgifter fordotterbolag i Central- och det finnsAntalet som om
sigSvarsfrekvensen för denna enkätundersökning vänder1994 40.är somca

utomlandstill samtliga svenska företag med verksamhet 87är procent.
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Centraleuropai 0st- ochdirektinvesteringarSvenskaTabell 5.4:
branschlördelade1989-1996,

1989- 1989-1995 19961992 1993 19941990 19911989Bransch
19961996
andel

av
total

jaktJ0rv-, skogsbruk,
0,31020 0 1 70 00ac/tiske

777/Verknrhgs-
425 72,1164 485 2282 299 136 926/ndustri

33,111138564 8 770 56Massaoch papper
26,4254 886132 17429 28 2662 1yerkstadsindustri

Ovrigtillverknings-
12,6426134 1803 8 904 34industri

164 4,9467 370 25 030 1Byggnadsverksamhe
Van/bandet
restaurang

2,6-38 8865382 3hate/Ioch
00/7Samrärzfsel,post

1,2-348 43154 849 1000 0 44te/everk
försäkrings-Banker,

589 17,572 24213 214 359 4/rgst/rzrtmi. 0
1,36 434 1710 6 4 5Omg

3 362 100446 353612 598 132 79 151Tata/t
RiksbankenKälla:

svenskadeländerfördelningentabell överI 5.5 presenteras
Östeuropa. AvCentral- ochoch produktion isysselsättningföretagens

syssel-bådeungefär hälftenstår förframgårtabellen Ungernatt av
medtillsammansoch Polen,i regionenoch produktionensättningen att

tredjedel. Ungernför ytterligaretillsammansTjeckien, står ca en
svenskaför devärdlandbetydelsefulltframstår således ettsom mer

indikerar.Riksbankendirektinvesteringssiffroma frånvadföretagen än
ochsysselsättningendrygt 16länderna står förbaltiskaDe procent av

välrelativtvilketproduktionen,drygt överens11 stämmerprocent av
dessadock påpekasbördirektinvesteringssiffrorna.med Det att

iförändringarochfåtal observationer,uppgifter baseras på att storaett
Östeuropai Central- ochaktivitetersvenska företagensför demönstret

inom de åren.kan komma ske närmasteatt
de dotterbolaghälftenvisar också drygtdataIUI:s att varsomav

hälftenmedan knapptuppköpta företag,regionenetablerade i 1994 var
nyinvesteringar.utgjordes renaav

4 17-1573
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Tabell 5.5: Svenskadotterbolags sysselsättning och produktion i
Central- och Osteuropa, länderfördelat
Land/Region Antal Antal Produktion Produktion

anställda anställda mkr procent av
totalprocent av

total

Estland 836 7,6 231 5,4
Övriga 986 8,9 269 6,3
Baltikum
Polen 2 360 21,3 0501 24,7
Tjeckien 1 538 13,9 330 7,8
Ungern 5 102 46,1 2 243 52,8
Övriga 245 2,2 123 2,9
CÖEL

Totalt 11 067 100 4 245 100

Källa: databasIUI:s
Produktionen harNot: beräknats omsättning justerat för intemleverenser.som
totala produktionenDen inte med för de enskildaöverensstämmer summan

länderna avrundningsfel.p.g.a.

En källa till information de företagenssvenska verksamhet iannan om
ÖsteuropaCentral- och NUTEK. Enligt siffrorNUTEK:s antalär över

anställda i svenska dotterbolag utgjorde dotterbolagen i Central- och
Östeuropa drygt 2 det totala antalet anställda i svenskaprocent av

1993.33dotterbolag de industrikoncememaFör utgjordestora
Östeuropautlandssysselsättningen i Central- och 1,8 1993 ochprocent

3,2 1995, medan for de tjänstekoncememaprocent ärstora
motsvarande siffror 3,8 för och1993 5,2 för 1995procent procent

48.NUTEK, 1997, Hittills tycks således andelstörres. en av
tjänstekoncememas utlandsverksamhet förlagd till Central- ochvara
Östeuropa industrikoncememas.än

siffrorNUTEK:s bekräftar bilden det dominerandeUngern ärattav
värdlandet med hälften de utlandssysselsatta i regionen 1993 seca av
tabell 5.6. emellertidDet uppenbart, vilket framgår tabellär 5.6, attav
Ungerns relativa betydelse härvidlag minskat betydligt mellan och1993

från1995 67,1 till 44,4 procent.

33 siffror inkluderarDessa Ryssland.även
34 Med industri- respektive tjänstekoncemer de 80stora störstamenas ca
industri- respektive 40 tjänstekoncemema baserat på antaletstörstaca
anställda i dotterbolag utomlands.
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industri-tillsvenska dotterbolagAntal anställda i storaTabell 5.6:
länderfördelatoch Osteuropa,i Central-och tjänstekoncerner

tjänstekoncemerStoraStoraindustrikoncemerLand Hela
näringslivet

19951993199519931993
%% Antal% Antal% Antal% AntalAntal

268 11,4199 14,57,927 0.3 961389 3,7Estland
439 18,726,26,2 360323 4.2 753736 7,0Lettland

19,20 45100,3 210 1,733 0,3 22Litauen
16,015,3 3752109,2 2 660 22,019,2 7092 028Polen

Tjeckien,
3,90 92016,7 1668 13,8330 12,6 1 286Slovakien 1
29,943,0 70259167,1 383 44,4824 55,2 180 5Lingem 5 5

Ovriga
CÖEL 18 0,714 1,0479 4.0172 2,2210 2,0

32.90 700700700 2 762700 7477677374 700 7827Total
1997,Källa: NUTEK 48.s.

ökadekraftigtförhållandevisdenframför allt följdDetta är aven
detvisartidsperiod. Dettai Polen undersysselsättningen attsamma

handlarfortfarandedetutlandsaktivitetema,nivåer påmed så låga som
Östeuropa, förändringar ibetydandeskesnabbt kani Central- ochom

ländermönstret.
deskillnad mellandistinktråderockså dettabell 5.6 visasI att en

inriktningen pågällerdetde andra länderna,länderna ochbaltiska när
betydande delförländerna stårförraverksamhet. Dedotterbolagens en

för litenendastutlandssysselsättning,tjänstekoncernemas enmenav
utlandssysselsättning.industrikoncememasdel av

med hjälpindustrisektominombranschfördelningenVi kan studera av
ochproduktiondotterbolagenshurtabell redovisasdata. 5.7IUI:s I

finnsdatautifrån deolika branschersysselsättning fördelar sig på som
fördelningenprocentuellakolumnerna dende sista tvåför 1994. I anges

hälftendrygtkan vi utläsadessa kolumnerför hela regionen. Av att av
tillhänför sigsysselsättningochproduktiondotterbolagens
tillfjärdedelungefärhänför sigverkstadsindustrin. Därutöver en

ochproduktionen 21pappersvaruindustrin 28och procent avpappers-
till livs-sjundedelelleroch sjätte-sysselsättningenprocent enenav

ochproduktionen 17medel, dryck och tobak 13 procentprocent avav
sysselsättningen.

förbranschfördelningenåterfinnsi tabellresterande kolumner 5.7I
dels deuppdelat påsysselsättningproduktion ochdotterbolagens

övriga kandidatländema.dels debaltiska staterna,
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Tabell 5.7: Branschfordelning svenska dotterbolags produktion ochav
Östeuropasysselsättning i Central- och 1994, procent

CÖELÖvrigaBaltikum Hela regionen
Bransch Produk- Syssel- Produk- Syssel- Produk- Syssel-

tion sättning tion sättning tion sättning
Livsmedel,
dryck, tobak 96 87 2 3 13 17
Textil- och
beklädnads-
industri 1 4 1 3 1 3
Pappers- och
pappersvaru-
industri 0 0 32 25 28 21
Kemisk industri 0 0 2 7 2 6
Verkstads-
industri 0 0 63 62 56 52
Övrigindustri 3 9 0 0 0 1
Hela
tillverknings-
industrin 100 100 100 100 100 100

Källa: databasIUI:s
VerkstadsindustriNot: Som räknas metallvaruindustrin, maskinindustrin, elektro-

industrin transportmedelsindustrin.samt

siffrornaAv i dessa kolumner framgår branschfördelningen skiljeratt
sig markant mellan dessa två regioner. Nästan alla dotterbolag i de
baltiska länderna återfinns inom livsmedel, dryck och tobak, medan
dessa branscher endast har marginell betydelse för dotterbolagensen
verksamhet i de övriga länderna.

Det framträder det gäller direktinvesteringarmönster inärsom
kandidatländema således där nivån hittills förhållandevis låg,är ett är
och där de direktinvesteringar gjorts mycket koncentrerade,ärsom
både geografiskt och branschmässigt. länderDe kommit längst isom
transitionsprocessen har också erhållit direktinvestering-merparten av

vi de direktinvesteringarSer svenska har igjorts regionenama. som
de koncentrerade till tillverkningsindustrin, och i synnerhet tillär

och verkstadsindustrin.pappers-
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förpåverkarfaktorerVilka5.3 mönstret

direktinvesteringar

förbestämningsfaktoreranalyseratfinns flertal studierDet ett som
gäller tolkningenproblem detdirektinvesteringar empiriskt. Ett när av

för fångaolika variablerdessa studierresultaten från använtsär attatt
direktin-flödenvissa studier hardirektinvesteringar. I använt avman

direktfokuseratbestånd och i vissa hari vissavesteringar, man
resultateller produktion. Någraförsäljningdotterbolagens trotssom

Direktinvesteringar åter-följande:flesta studierigen i dedetta går är
utgifter förrelativt högabranscher hari utsträckning ifinns större som

relativtarbetskraftmarknadsföring, ochochFoU utgörs storav envars
positivtpersonal. påverkasutbildadtekniker och högt Deandel annan

nationalinkomst.värdlandetsinte bara hemlandets ävenutan avav
företagsspecifika tillgångarhypotesemaresultat stöd åt ärDessa attger

drivkraftbetydelsefullochför direktinvesteringar,avgörande att en
värdlandetsfå tillgång tillutomlandsbeslutet investerabakom är attatt

direktinvesteringarfinns för hypotesenmarknad. Visst stöd att
iförändringarkonkurrenskraft,förändringar ipåverkas mätt somav

unitenhet relativearbetskraftskostnadeller relativreal växelkurs per
för hypotesenknappast något stödfinns detlabour cost. Däremot att

produk-relativa tillgångar påskillnader idirektinvesteringar drivs av
värdland.35ochtionsfaktorer mellan hem-

direktinvesteringar harförbestämningsfaktorerFlera studier av
handelshindereffekten värdlandetsuppskattaförsökt gentemotav

mellan länder.företagi beskattningenomvärlden skillnadersamt av
påvisa någraemellertid inte kunnatforskningen harempiriskaDen

dettaeller beskattning. Omsig handelshinderentydiga effekter vareav
pådet berorförsumbara, ellerdessa effekterberor på är snarastatt om

studier,med sådanaproblem förknippadede ekonometriska ärärsom
fråga.omdebatteraden

positiv effektförvänta sighandelshinder kandet gällerNär man en
vissförsede det dyraredirektinvesteringarnapå gör attatt engenom

deSamtidigt så fördyrarfrån hemlandet.utländsk marknad med export
därmedNettoeffektenfrån hemlandet.dotterbolagens importockså är

35 konkurrenskraftförändringar ipåvisar effektExempel på studier avsom en
Brainard 1993b visar,Pain 1997.1988 och Barrell och 1996,Culemär

utlandsförsäljningför dotterbolagenspå amerikanska data,baserat mönstretatt
relativa faktortillgångar.förklaras skillnader iinte kan av

3° och 204-208.översikt, Caves, 1996, 34-36För sen se s.
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inte på förhand given. Flera studier har emellertid funnit andelenatt av
de multinationella företagens utlandsförsäljning d.v.s. utlandsprod-
uktion plus export utlandsproduktion påverkas positivtutgörssom av

handelshinder Swedenborg,Horst, 1972, 1979, kap. Brainard,av
1997.

Många länder har särskilda regler för de utländska företagens
aktiviteter. Reglerna syftar vanligtvis till påverka dessa aktiviteter iatt

riktning för värdlandet. Vissa regler kanantasen som vara gynnsam
de utländska företagen de inhemska företagens bekostnad,gynna

medan kanandra verka i precis riktning. Exempel på reglermotsatt
missgynnar de företagenutländska restriktioner för den andelärsom av

aktiekapitalet får utlänningar, och för antalet utlänningarägassom av
får inneha ledningspositioner. Andra exempel restriktioner förärsom

hur andel insatsvaroma får importeras. Exempel reglerstor av som
de utländska företagen särskilda skatteförrnåner ochärsom gynnar

särskild tullbefrielse på insatsvaror. Vad nettoeffekten blir ur
incitamentsynpunkt, denna regler verkar samtidigt, kannär typ av vara
svårt slutsats kan dras den empiriskaDenavgöra.att som av
forskningen på området emellertid det inte finns direktnågot stödär att
för specifika åtgärder, exempelvis förmånligatt som en mer
beskattning, har effektavgörande på beslutet investera i visstatt etten
värdland. beslutet tycks i stället fattasDet utifrån fundamentalamer
faktorer påverkar lokaliseringsfördelama jfr Thomsen ochsom
Woolcock, 1993.

framgårSom det teoretiska avsnittet har horisontella ochav
vertikala direktinvesteringar olika förklaringsfaktorer. empiriskaDe
studier gjorts har emellertid sällan gjort åtskillnad mellan dessasom en

direktinvesteringar.två Skälet dettatill det i statistikentyper är ärattav
mycket svårt skilja dem åt. undantagEtt studie Brainardäratt en av
l993b visar sådan utlandsproduktion leder tillatt exportsom som
tillbaka till kan förklarasUSA till viss del skillnader i faktor-av
tillgångar mellan och värdländema,USA medan övrig utlandspro-

Åduktion inte kan förklaras sådana skillnader. andra sidan utgörav
till endastUSA företagens totala13 utlandspro-exporten procent av

duktion. slutsats kan dras frånEn detta horisontella direkt-är attsom
investeringar tycks dominera vertikala på det aggregerade planet.över

faktumDet utvecklingsländer Kina under erhållittidatt som senare
mängder exportinriktade direktinvesteringar kan emellertidstora vara

tecken på denna direktinvesteringar har ökat i betydelse.ett att typ av
har också hävdatsDet just handelsliberalisering har medförtatt

förändringar i vissa arbetsintensiva branscher, där det blivit lättare att
splittra produktionen och förlägga delar med olikaupp
faktorintensiteter till olika länder. skulle innebäraDet därmönsterett
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företag i i-länderna tillhandahåller produktdesign, processteknologi och
marknadsföring, medan ihopsättningen produkterna görsav av
underleverantörer i låglöneländer. 1996 finner visst empirisktHanson
stöd för sådant utvecklats i Mexiko, efter handelslibe-mönsteratt ett
raliseringen USA och Kanada i samband med bildandetgentemot av

SådanNAFTA. arbetsintensiv tillverkning kan emellertid i princip
bedrivas antingen fristående underleverantörer eller dotterbolagav av
till multinationella företag. Valet mellan dessa alternativ beror hur
starka intemaliseringsfördelama

5.4 Marknadsorienterade eller

exportinriktade direktinvesteringar i
Central- och Östeuropa

Öst-vilken utsträckningI direktinvesteringama till Central- ochär
marknadsorienterade eller exportinriktade analyseraFör atteuropa

denna fråga kan vi studera i vilken mån den utlandsproduktion som
sker i dotterbolagen förknippad med och i vilkenär export,
utsträckning den försäljning på den lokala marknaden. Förutgörs av
världen helhet har beräknats knappt 30utgöraexporten procentsom av
dotterbolagens totala försäljning, där andelen ligger något högre för
dotterbolag i u-ländema i i-länderna 36 jämfört med 28än procent

under 1994 UNCTAD, 1997, 268. Ser vi enbart på deprocent s.
svenska multinationella företagen finner vi siffror i storleks-samma
ordning. tabellI visas den totala utlandsprod-5.8 33att procent av
uktionen 1994 från värdlandet för i-länderna och34exporteras procent

för17 u-ländema.procent
tabell framgårAv 5.8 också de svenska företagens27att procent av

Öst-produktion i och Centraleuropa innebärDetutgörs export. attav
fjärdedelar produktionen för försäljningavsedd i värd-ärtreca av

landet, indikation betydande delpå de svenska direkt-atten en av
Öst-investeringarna i och Centraleuropa marknadsorienterade till sinär

Vi också exportandelen högre i de länder mottagitnatur. ärattser som
direktinvesteringama och Polen medanUngern denmerparten ärav - -

länder.betydligt lägre i övriga Jämför vi med EU-ländema framstår
emellertid exportandelen i kandidatländerna låg. EU-ländemaFörsom

37Siffrorna för och PolenUngern emellertid i medöverensstämmer settstort
den totala exportandelen för tillverkningsindustrin i dessa länder, vilken 36var

i Ungern och i Polen23 1995 Lemoine, 1997.procent procent
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förlägreprocentenheterdenna andel på ettligger 43 procent par
Portugal och Spanien.dvs. Grekland,i södraländerna EU,gruppen

1994produktion och5.8 De svenska dotterbolagensTabell export
tillverkningsindustrin

Export ExportExportProduktion ExportRegion som
andel Sverigemkr mkr Sverige somav

produktionen andelmkr av
% produktionen

%
.. 8,236715 26,6COEL 4494,5 77.95

0,62,9 6,2499,9 30,9Baltikum
13,4 1,330,9 2,9230,9Estland

Övriga
0,0 0,00,0 0,0269,0Baltikum

1,123,5 33,02249.5 742,1Ungern
27,8 23,6371,8 316,11339,5Polen

4,013,437,1276,6Tjeckien
Ör/njga
oda 10,910,9129 14 14

43,2 73,47050.99,7 23650,4EU 2435554
43,3 13,8101154,1 32191,4233881,5Norra EU

4,7459 40,89673,9 3945Södra EU
Händer

7,674,7763775 7830EU 77466636utom
U-/ånder

7,77572355 448636 302,6N/E 7,500/7
9,0753,4 32,63.975227 727777,2 35Tata/l

Källa: IUI-data
omsättning minusdotterbolagensUtlandsproduktionenNot: är mätt som

Grekland,definierasåterförsäljning. Södraintemleveranser för EU som
Australien,definieras Japan,Portugal och Spanien. I-länder EUutom som

inkluderarSchweiz U-länder ochKanada, Zeeland, och USA. NIENorge, Nya
CÖEL.i-länder ochalla länder utom

produktiondotterbolagenshögre andeltydligt mycketDet är att en av
EU-ländema från andra länder.från änexporteras

urskilja hurföretagen kan vi ocksåde svenska multinationellaFör
hemlandet.tilldotterbolagensmycket utgörs exportexport som avav

skallkomponenterdenna hör dels insatsvaror ochTill export som
svenskaskall säljas tillförädlas vidare i Sverige, dels färdigvaror som

denframgår tabell 5.8 åttakonsumenter. Som exporteras procent avav
Östeuropa tillCentral- ochproduktion sker i dotterbolagen isom

siffra förväl med motsvarandeSverige. siffraDenna överensstämmer
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emellertidvärlden helhet nio kanprocent. Man notera attsom
den höga andelen till Sverige förgenomsnittet dras exportupp av
Öst- och andelen mycketPolen. övriga länder i CentraleuropaFör är

utlandsproduktionenlägre. också den andelDet värtär att notera att av
dvs. snitteti till Sverige ligger på 13EU överprocent,exporterassom

helhet. emellertidför kandidatländema och världen Den ärsom
södra för jämfört medbetydligt lägre för 5 14EU EUän procentnorra

procent.
för utlandsproduktionen iVi kan alltså konstatera exportandelenatt

liggerkandidatländema följer snittet för världen relativt väl, men
för finns ocksåbetydligt under den andel vi finner länderna i EU. Det

Central-del tyder relativt del från ochpå att stor exportenen som en av
Östeuropa utgjorts frånunder första hälften 1990-talet exportav av

dotterbolag till utländskafristående underleverantörer frånänsnarare
företag Lemoine, 1997.

pådirektinvesteringarEffekter5.5 av

värdländema

detta och avsnitt skall vi diskutera vilka samhällsekonomiskaI nästa
effekter direktinvesteringar kan ha värd- och hemländemaspå
ekonomier. Vi här skilja mellan effekter har med detkommer att som
utländska ägandet företagen och sådana har medgöraatt somav

effekterkapitalexport praktiken uppstår ofta bådaIgöra. typernaatt av
synvinkel känne-i samband med direktinvesteringar. ekonomiskDet ur

emellertid de ledertecknande draget för just direktinvesteringar är att
till utländskt ägande företagen.ett av

samhällsekonomiska effekterna värdländema kan delas iDe på upp
produktivitetenkategorier: effekter på kapitalbeståndet, effekter påtre

effekter på marknadsförhållandena.samt

Effekter på kapitalbeståndet

frågandet gäller effekter på kapitalbeståndet den avgörande justNär är
huruvida kapitalexport uppstår eller inte, dvs. det sker ett netto-om
tillskott till värdlandets kapitalbestånd eller inte. inte säkertDet är att

direktinvestering motsvarande ökningviss storlek leder tillen avav en
värdlandets möjligtkapitalbestånd. Till börja med detäratt att ett
inhemskt företag genomfört investeringskulle ha motsvarande om en
direktinvestering inte kommit till stånd se 1996, 116-117.Caves, s.
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kan direktinvesteringenDessutom uppköputgöras ett ettav av
existerande företag nyinvestering i byggnader, maskineränsnarare en
och dylikt. Särskilt det har relevans för de central- och öst-storsenare
europeiska länderna. Många de direktinvesteringar gjorts hittillsav som
har varit uppköp tidigare statligt företagägda i samband medav
privatiseringsprocessen.38 verkar emellertid rimligtDet ävenatt anta att
dessa direktinvesteringar kommer leda till betydandeatt ett netto-
tillskott till kapitalbeståndet i regionen. existerande kapital-Det
beståndet i dessa företag har ofta varit dåligt anpassad produktiontill
för konkurrensutsatta marknader, och utländskade företag tagitsom

har därigenom haft incitament genomföra nyinvesteringar föröver att
utöka och uppgradera existerande kapitalbestånd.att

ökningEn kapitalbeståndet kan finansieras flera olika sätt;av
inhemskt sparande eller från viautlandet direktinvesteringar,genom

portföljinvesteringar eller transfereringar dvs. bistånd. Enrena
Öst-fmansering via direktinvesteringar har flera fördelar för länderna i

och Centraleuropa. förlitaAtt enbart sig på inhemskt sparande innebär
uppbyggandet kapitalbeståndet lång tid och läggeratt tarav

restriktioner på den inhemska konsumtionen under tiden. Att låna av
utländska kommersiella banker kan skapa problem med räntebetal-
ningarna den vi tidigare i Polen och i flera utveck-typen sett t.ex.av
lingsländer under framför allt 1980-talet. Om landet hamnar i en
situation där det olika skäl bedöms osannolikt de lån harattav som som
tagits kommer kunna betalas tillgången till ytterligarekanatt av
krediter Med direktinvesteringar varierar betalningarna tillstrypas.
utlandet med avkastningen självapå investeringarna. innebär deDet att
utländska kreditgivama bär del risken förknippad med investe-en av
ringarna, vilket kan fördel för länder där det råder storvara en
osäkerhet framtida ekonomiska förhållanden.om

ökning kapitalbeståndetEn leder till arbetskraften blirattav mer
produktiv, vilket lång sikt kommer avspeglas i högre reallöner.att
På kort sikt leder det till ökad sysselsättning och arbetslöshet.minskad
Kapitalets marginalprodukt kommer emellertid falla, real-ochatt
avkastningen på kapital faller. Därmed blir det värdlandets kapitalägare

förlorar på utländskt kapital importeras till landet.attsom

33 Lansbury, Pain och Smidkova 1996 visar i ekonometrisk analysen av
direktinvesteringar i Centraleuropa privatiseringsprogrammen påverkatatt

direktinvesteringar för regionen.mönstret av
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Effekter på produktiviteten

kanske direktinvesteringarcentrala positiva effektenDen ärmest av
ändå de utländska företagen vanligtvis bärare avanceradäratt av
teknologi och know-how. innebär multinationella företagetdetDet att
kan producera effektivt inhemska företag, med potentiellaänmer sam-
hällsekonomiska vinster i form lägre priser, bättre kvalitet, ökadav

spillover-effekterproduktvariation kan det finnas s.k.Dessutometc.
medför produktiviteten i de inhemska företagen ökarävenattsom av

direktinvestering. till spillover-effekter kanOrsakerna sådanaen vara
kunskapen utländska med lokalasprids dotterbolag handlarnäratt

företag eller de lokala företagen personal tidigareanställernär som
varit anställda i dotterbolag Blomström och Kokko, 1996.se t.ex.

empiriska forskningen funnit stöd för direktinves-Den har visst att
teringar medför positiv effekt produktiviteten i de inhemskapåen
företagen ocht.ex. Caves, 1974, Globennan, 1979, Blomström

kan förväntas spillover-effektemaPersson, 1983. Det äratt mer
tillverkasbetydande i högteknologiska i sektorer därän varornamer

välkänd utsträckningmed teknologi. tycks också i vilkenDet som om
spillover-effekter kommer till stånd i hög grad beror på de lokala
förhållandena i värdlandet. Blomström och Kokko 1996 drar
slutsatsen hög grad lokal kompetens och konkurrens bidrar tillatt en av

spillover-effekter.öka värdländemas förmåga absorberaatt att

påEffekter marknadsförhållandena

Faktorer höga kostnader för och marknadsföringFoUsom
befrämjar blirinte bara uppkomsten multinationella företag utanav
också hinder innebärför inträde marknaderna. Detett att
multinationella företag i återfinns relativtutsträckning påstor
koncentrerade marknader, finns företagendär det möjligheter för att

vinster går ersättningen för kostnader i samband medgöra utöversom
etc.FoU, marknadsföring välfárdsförluster iFörutom detta innebäratt

form snedvriden resursallokering tillkommer för värdlandet deattav en

39 faktorer kan bidra direktinvesteringar harDenna också tilltyp attav en
positiv effekt på värdlandets tillväxt, vilket diskuteras i kapitel
° Flera studier visar ochbetydelsen multinationella företagatt av
koncentrationsgrad positivt korrelerade Fishwick, och Pugel,t.ex. 1981,är
1978
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företag försdotterbolag till multinationellavinster görs ut uravsom
säkert konkurrensenemellertid långt ifrånlandet. Det ärär att svag,

heltmarknad. beror påför antalet företaget litet på Detbara äratt en
fall. Dock harkan variera från fall tillföretagen och dethur agerar,

utländska dotterbolagenden konkurrens deåtgärder begränsar somsom
specialbehandling i skatte- ellerolika formerför,utsätts som ex. av

ivälfärdseffekter. Tidigare har flera ländertullhänseende, negativa
Östeuropa utländska företag särskilda förmåner,Central- och gett som

andrahelt andra villkorde har kunnat konkurrera pålett till änatt
företag. utländskaför attraheraåtgärder,Denna atttyp av

låta allaoförenliga med strävandena inomdirektinvesteringar, EUär att
villkor. kandidatländemaföretag konkurrera på likaEU-baserade För

frågaförmåner.nödvändigt bort alla sådana Endet därförär att ta
desamhällsekonomiska effekternahar betydelse för de är omsom

marknad ökarviss nationellmultinationella företagens inträde en
effekten på gradenkonkurrensen. princip kaneller minskar I av

multinationellt företag kanbåda hållen. Inträdetkonkurrens ettav
och eventuelltkoncentrationen den nationella marknadenminska på

Å multinationellaandra sidan kan deöka graden konkurrens.av
lokala marknaderna, och de kanföretagen komma dominera deatt

frånförsvåra konkurrensendärigenom olika förhindra ellerpå sätt
utlandsinvesteringvissa fall kan själva syftet medlokala företag. I en

från träda påavskräcka potentiella konkurrenter attattvara
Smith, Fleraoch Markusen, 1987, 1987.marknaden Horstmann

haft negativmultinationella företagstudier har funnit inträdetatt enav
Fishwick,koncentrationsgraden Knickerbocken, 1976,effekt på

harklargjort hur graden konkurrensdet därmed inte1981, är avmen
påverkats också Caves, 1996, 83-97.se s.

värdlandet kan det finnasgäller välfärdseffektema fördetNär en
multinationelladetavvägning mellan de vinster uppstår attgenomsom

spillover-effekterteknologi, med de eventuellaföretaget har bättre som
de eventuellaförknippade med sådan teknologiöverföring, ochär

landet.monopolvinster förs Enförluster uppstår att utgenom ursom
direktinves-tillräcklig förutsättning för värdlandet skall vinna påatt en

företaget lägretering det pris det multinationella är änär tar utatt som
genomsnittskostnadema för potentiella inhemska producenter se t.ex.
Markusen al., 398-404.1995,et s.

detförluster därför viktigtmotverka eventuella detFör är attatt
säkerställer hög gradbedrivs effektiv konkurrenspolitik, avsom enen

Exakt hurkonkurrens de lokala marknaderna i värdländerna. en

4 Särskilt uppmärksammat har Polens tullbefrielse importDaewoosav av
varit 101.komponenter UNCTAD, 1997, s.



företagoch multinationella 109Internationella1997:156 investeringarSOU

i forsk-diskuteras flitigt bådefrågasådan politik bör ärut somser en
heltsynnerhet det intepolitisk nivå.ningslitteraturen och på I är

sammanslagningaruppköp ochförhålla sig tillsjälvklart hur börman
Å ökad marknads-leder i allmänhet tillsidan detföretag. enaav

effektivarekan det leda tillkoncentration, andra sidanå pro-enmen
utnyttjasföretagsnivåeventuella stordriftsfördelar påduktion attgenom
förhållavärdland börinte heller självklart hurDärmed detbättre. är ett

sammanslagningar ochtill sådana direktinvesteringarsig utgörssom av
uppköp.

kanoch östeuropeiska ländernagäller de central-detNär man
flera redankonkurrenslagstiftning, ochalla hardekonstatera attatt en

det gäller inom EU. Ettsitt regelverk tilldelarhar anpassat somav
tillämpningenbetydande effekter påemellertid fåmedlemskap kan av

reglerna.

pådirektinvesteringarEffekter5.6 av

hemländerna

effekterna påsamhällsekonomiskaavsnitt skall vi diskutera dedettaI
skilja mellanVi skall återigendirektinvesteringar.hemländerna av
effekterkapitalrörelser, ochtill följdeffekter uppstår somsom av

deföretagen. faktumutländskt ägande Dettill följduppstår attett avav
utomlandslönsamt investeraföretagen finner detmultinationella att

skulledärmed högre vad deinnebära deras vinstertorde änäratt armars
helhethemlandetdel talar förDärmed finns detvarit. att somsomen

emellertid intebehöverdirektinvesteringama. vinstervinner på Dessa
utländskadet farhågor förfördelade. Särskilt finnsjämnt attvara

därmedinvesteringar, ochinhemskainvesteringar skall attersätta
produktioninhemsksysselsättning skallutländsk produktion och ersätta

arbetskraftendå skulle förloraoch sysselsättning. De är attgenomsom
diskutera dessai detta avsnittned. Vi kommerreallönema attpressas

effekter i och ordning.potentiella tur

kapitalbeståndetEffekter på

investeringar,inhemskainvesteringarna substituerarde utländskaOm
verkligenutlandsinvesteringamarimligtvilket är att anta om

vifrån hemlandet, förväntarkapital attrepresenterar export ossav
insatser arbetemedan avkastningen påavkastningen kapital stiger av

för landetdet uppstår vinstfaller i hemlandet. Samtidigt somsom en
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helhet, förlorar således arbetskraften i sänktatermersom grupp av
reallöner.

långsiktiga effektenDen på den reala ersättningen till arbetskraften
således negativ. På kort sikt kan detta också negativär motsvaras av en

effekt på sysselsättningen. emellertid viktigtDet slå fast detär att att
inte finns några skäl förändringar i lands direktinves-att tro att ett
teringsmönster, lika lite förändringar i dess handelsmönster,som
påverkar den aggregerade sysselsättningen på lång sikt. Pâ lång sikt
kommer sysselsättningen bestämmas olika strukturella drag i denatt av
inhemska ekonomin: åldersstrukturen hos befolkningen, gradensom av
löneflexibilitet, graden konkurrens på produktmarknader samtav
ersättningsnivåer och regler i socialförsäkringama. arbetslöshetDen

bestäms denna faktorer i långsiktig jämvikt benämnstypsom av av
ibland den naturliga arbetslösheten och det den vi viär närmenar
talar modeller med full sysselsättning. minskningEn kapital-om av
beståndet i land kommer emellertid tillleda fall i efterfråganett att ett
på arbetskraft, på kort sikt kan påverka sysselsättningen och påsom
lång sikt reallönen.

Effekter det multinationella företagets expansionav
utomlands

vi bortser frånOm det sker kapitalrörelser och i fokuserarstället påatt
vad det utländska ägandet företag innebär, kan vi konstatera attav om

vinstmaximerande företag etablerar produktion utomlands innebärett
det utlandsproduktionen lönsam vad inhemsk produktionatt är änmer
skulle ha varit. vi frånOm utgår det råder full sysselsättning allaatt av
produktionsfaktorer, leder direktinvesteringen till vinst för landeten

helhet, eftersom den skillnad i vinst utlandsproduktionensom som ger
upphov till räknas iin hemlandets nationalinkomst.

finnsDet antal studier försöker uppskatta effektenett som av
direktinvesteringar hemländemaspå sysselsättning. antal studierEtt
baserade på amerikanska data har försökt uppskatta effekterna av en
sysselsättningsökning i de amerikanska företagens utländska dotter-
bolag på den inhemska sysselsättningen Slaughter, Brainard och1995,
Riker, 1997. Dessa studier finner inget förstöd hypotesen att en
sysselsättningsexpansion i de utländska dotterbolagen skulle ha en
negativ effekt på sysselsättningen i SlaughterUSA. 1995 finner t.o.m.

positiv effekt, dvs. ökning sysselsättningen i de utländskaen svag en av
dotterbolagen förknippas med ökning sysselsättningenen svag av
hemma. hängerDetta med samtidigt viss produktionattsamman som
kanske flyttas till det utländska dotterbolaget, ökar också efterfråganut
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Rikerpå och tjänster tillverkade i hemlandet. Brainard och 1997varor
olikafinner det starkaste negativa förhållandet finns mellan typeratt av

sysselsättningen idotterbolagssysselsättning, så ökningsätt att en av
utländska dotterbolag har starkast negativ effekt andra utländska
dotterbolag, framför i länder med liknande relativaallt

finnasfaktoruppsättningar. resultat pekar det kanDeras att en
dotterbolag ochsubstitutionseffekt mellan sysselsättningen i utländska

sysselsättningen hemma, det gäller utländska dotterbolag ärnär som
förlagda andra industrialiserade länder, knappast dettill rika närmen

låglöneländer. gäller syssel-gäller dotterbolag i typiska detNär
i de den första hand sysselsättning isättningen tycks i ersättasenare

dotterbolag förlagda i andra typiska låglöneländer.
slutsats dessa studier i den mån detkan drasEn är attsom av
negativa effekter sysselsättningen och reallönen inomuppstår på EU av

Östeuropa,EU-företag sina investeringar i och kanökar Central-att
förväntas länderna i södra Grekland, Portugal ochdetta drabba Europa

Spanien i Länderna i södraländerna EuropaEuropa.änsnarare norra
faktoruppsättning lik den i länderna ide har denär är mestsom som

Östeuropa. sysselsättningen i de central- ochCentral- och den månI
östeuropeiska dotterbolagen substituerar sysselsättning i dotterbolag
inom lär den därför i första hand det för de dotterbolagEU, ärgöra som
lokaliserade till dessa länder.

Vi multinationella företag investerar relativt mycket i FoUvet att
teknologisk kunskap.och står därmed för del alstrandetstor av av nyen

investeringar iden mån utlandsinvesteringama ökar avkastningen påI
omfattningen dessai hemlandet, har de positiv effekt påFoU aven

investeringar. finns hel del empiriskt stöd för hypotesenDet atten
ökarinvesteringar i spillover-effekter,FoU somgenererar

genomförproduktiviteten också i andra företag i detän som
investeringamaflz spillover-effektDärmed kan det finnas indirekten
förknippad med direktinvesteringar för hemlandet.även

Effekter pådirektinvesteringar5.7 av

handelsmönstret

framgick teoriavsnittet kan produktionen i utländskaSom av ovan,
dotterbolag beroendepåverka handelsmönstret på olika påsätt om
direktinvesteringama horisontella eller vertikala till sin karaktär. Denär
empiriska forskningen kring sambandet mellan handel och

42Se översikten i Nadiri 1991.t.ex.
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företagdirektinvesteringar har funnit multinationella äratt export-mer
och importbenägna jämförbara nationella företag seän t.ex.
MacCharles 1987. det gäller kandidatländema finns det starka skälNär

direktinvesteringama har positiv effekt påatt tro att exporten.en
de utländska företagen har existerande distributionsnätGenom ochatt

inarbetade kundkontakter kan underlättas. Direktinveste-exporten
ringarna förväntaskan dänned öka såväl från importenexporten som

kandidatländema. itill
lfinns också vissa skäl ökad mängd direktinves-Det att tro att en

teringar kan leda till högre andel inombranschhandel i den totalaen
handeln. del inombranschhandeln insatsvaror.En Denutgörsstor av av
inomföretagshandel uppstår i vertikalt integrerade multinationellasom
företag kan dänned också komma inombranschhandel.utgöraatt
Hoekman och Djankov 1996 finner starkt positivt samband mellanett

Öst-direktinvesteringsflöden och inombranschhandel för Central- och
kan inte docknågot kausaliteten. verkarDetsägaeuropa, men om som

ldirektinvesteringsflödena hittills har varit alltför begränsade för attom
kunna ha varit den huvudsakliga drivkraften bakom den ökning av
inombranschhandeln skett. Således består denna ökning troligtvis jsom

iföreträdesvis handel mellan företag.separataav
det gäller de och centraleuropeiska länderna framstårNär öst-

pitillgångarna humankapitalpå relativt goda, vi till formellnärsom ser
utbildning. tidigare tycks utbildningar ochMen argumenteratssom
färdigheter i vissa fall produktionendåligt till påanpassatvara
konkurrensutsatta marknader. och de utländska företagenmedI iatt

organisationer, redan tillanpassade konkurrensutsattutgör ärsom
verksamhet, kan de troligtvis spela betydelsefull roll det gällernär ien
anpassningen marknadsmässiga förhållanden. kantill Därigenommera
direktinvesteringama ha särskild för ochbetydelse de central-öst-
europeiska ländernas möjligheter komparativa fördelarutveckla iatt
humankapitalintensiva branscher Halpem, 1995.

43 flertal empiriska studier har huruvidaEtt försökt analyseraatt
direktinvesteringar och substitut eller komplement till varandrautgörexport

hemlandets synvinkel. Swedenborg 1979 visade i inflytelseriksett ur en
studie de svenska multinationella företagen produktionen i de utländskaattav
dotterbolagen hade positiv effekt på företagens från Sverige. Enexporten

studie de svenska multinationella företagen visar negativi ställetsenare av en
effekt Svensson, 1996.

n;
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östutvidgningeffekterFörväntade5.8 enav

direktinvesteringsflödenapå
kan förväntasEU-medlemskaphurdiskuteraskall viavsnittdetta ettI

kandidatländema.tilldirektinvesteringsflödenapåverka
iinvesterarföretagutländskahuruvida ettförbetydelseAv stor

affársverksamhetenomgärdarreglerochsjälvfallet de lagarland är som
för privataavgörandeäganderättenSkyddet ärlandet.i av

detinhemska. Närellerutländskadeoberoendeinvesteringar, äromav
företagenviktigtocksådetdirektinvesteringar attutländska är ärgäller

delhelvaluta. Enkonverteraåterföra vinstermöjlighet atthar samtatt
redanharriktningi dennaregelverkochlagstiftningförändringar av

det skersigförväntaemellertidkankandidatländema. Man attgjorts i
Baldwinjfrimedlemmar EUblirländernaförbättringarytterligare om

al., 1997.et
EU-medlemskapeffektvilkensig frågan ettEtt närmasätt att om

flödenhur dessastuderakapitalflödenafå påförväntas ärkan att
sådanal. 1997Baldwin görutvidgningar.tidigarevid etförändrats en

inflödeökatländer skettflestaför dedetoch finner ettgenomgång att
dettafrånundantagemellertidGreklandperiod. ettutgörunder en

sambandsjälvklartnågotinte finnsdetunderstrykerDetta attmönster.
EU-medlemskapkapitalflöden. EttochEU-medlemskapmellan ett

dekapitalinflöden,förförutsättningarsannolikt bättreskapar men
eller inte. Omrealiserashuruvida dessaförhållandenainhemska avgör

politikgenomföra denförvidtasåtgärderbegränsadeendast att som
kanunionen,medmedlemsländernaintegrera restensyftar till att av

EU-ringa. Omblidirektinvesteringarinflödetpåeffekterna av
faktor-ochintegrerautnyttjas fördäremotmedlemskapet att varu-

bliökningenkanländermed övrigamarknader stor.
debetydelsenockså påpekar1997KokkoochBlomström av

regionalmellansambandetanalysi sinförhållandenainhemska av
dettycksviktigtSärskiltdirektinvesteringar.utländskaintegration och

stabilitetpolitiskekonomisk ochinfrastruktur,investeringar imedvara
branscher.ochsektorerarbetskraft i vissahögutbildadtillgång påoch

direktinvesteringsflödenframtidapåverkakanEU-medlemskapEtt
inhemskadenförförutsättningarnapåverkardetjust attgenom

förväntadedenpåpekaviktigtemellertid attutvecklingen. Det attär
direktinvesteringamaEU-medlemskap påeffektenpositiva ettav

EU-sin Detkortsiktig till ettär atthuvudsakligen natur.är genom
kandidatländemaskringosäkerhetenreducerakanmedlemskap

områdetpolitiskadetsåvälekonomiskautveckling detframtida som
uppnås.kandirektinvesteringamautländskadeeffekt påpositivensom
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På lång sikt kommer dock omfattningen de utländskaav
direktinvesteringama bero vilken utveckling faktisktatt som
kommer till stånd i dessa länder.

Det finns också skäl inta viss försiktighet det gäller kandidat-att när
ländernas möjligheter realisera sina potentiella lokaliseringsfördelar.att

förhållandeI till de nuvarande EU-ländema kandidatländemautgör
periferin. Enligt modern lokaliseringsteori kan sänkningar av
handelskostnader medföra industriproduktionen bliratt ännu mer
koncentrerad till därför det lönar sig utnyttja stordrifts-centrum, att att
fördelar. Detta skulle kunna innebära vissa de marknads-att av
orienterade direktinvesteringar, hade genomförts EU-utan ettsom
medlemskap, inte skulle komma till stånd. Företagen skulle i stället
välja koncentrera produktionen till deatt marknaderna i förstora väst

sedan till betydelsefullHur dennaatt exportera öst. mekanismtyp ärav
i praktiken dock svårt bedöma, eftersomär det knappast har gjortsatt
några empiriska undersökningar på detta område..

Ett försöka analysera hur vi kansätt förvänta direktinves-att attoss
teringsflödena påverkas medlemskap i EU utgå ifrån hurett är attav
nuvarande EU-länders bestånd utländska direktinvesteringarav
förhåller sig till variabler BNP och BNP capita, och sedan drasom per
slutsatser vilket kan finnas för ökningar direktin-utrymmeom som av
vesteringama i kandidatländema. Vi estimerar enkel regression, dären
beståndet ingående direktinvesteringar relateras till dels delsBNP,av
BNP capita, och där vi använder dummyvariabel för EU-per en
medlemskapf Vi använder sedan den estimerade ekvationen för att
uppskatta hur beståndet utländska direktinvesteringarstor skulleav

dels kandidatländema följde för övriga ländermönstretvara om utan att

44 En vanlig minsta-kvadrat-skattning med korrigering för eventuell
heteroskedasticitet följande samband standardfel inom parentes:ger

ln1FD1- 0,30+ 0,81 lnBNP+ 0,01 lnBNPcap+ 1,22 EU
120 0,08 044 0,68 l

E 0,77
Antal obs 92

där IFDI beståndet ingåendeär direktinvesteringar UNCTAD, 1997, BNPav
landets BNP i miljonerär dollar,US BNPcap BNP capita i miljonerär USper

dollar IMF, 1997 och EU dummyvariabelär värdet 1antaren som om
landet medlem iär EU och värdet 0 i fall.annat
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övrigaförföljdebådedels dei mönstretmedlemmar EU, omvara
EU.imedlemmardessutomländer och var

från dennaresultatensammanställningvisastabell 5.9I aven
bådeföruppgifterutifrån BNPgjortsBeräkningarna harexercis. om

fortillgängligavaritför endastuppgifter 1996där ettoch 19961995
använts.estimeringsmetoder harolikaTvåkandidatländema.fåtal av

mellanfrån skillnadenberäkningar5.9: ResultatTabell av
ingåendebestånd direktinvesteringarfaktisktestimerat och somav

procentBNPandel värdländernasav
Metod 2Metod 1

1996199519961995
5230EU-medlemskapUtan
830 524EU-medlemskapMed
3324 27EU-medlemskapEffekten av

Ekholm 1997bKälla:

beståndfaktisktochmellan estimeratskillnadenraden visarförstaDen
antagandetunderandel BNPdirektinvesteringar attavsomav

uppskattadedevarierarutanförförblir EU. Härkandidatländema
visarradenandranoll och fem Denmellanskillnaderna procent.

imedlemmar EU.blirantagandet ländernaskillnad under attsamma
skillnadernauppskattadesig detabellen skiljerframgårSom av

deestimeringsmetodema;två olikamellan deförhållandevis mycket
visartabellenraden isistaoch Denvarierar mellan 305 procent.

de tvåmellanskillnadenEU-medlemskapeffekten ett somav
procent."och 27varierar mellan 3ovanstående raderna. Dessa

understryksvilketosäkra,självfallet mycketberäkningarDessa är
resultat. utgåkan ändåi Det värtspridningen attden stora varaav

direktinvesteringar,sambandet mellanempiriskaexisterandefrån det
studerafrån detutgångspunktoch medEU-medlemskap,ochinkomster

kandidatländema.förimplikationema

samtligadär bl.a.45 länder,urval 92estimerats påEkvationema har ett av
OECD-länder ingår.

också s.k.har46 metod 1minsta-kvadrat-metodenvanligadenFörutom
vidviktmetod lägger lägremetod 2.regression Dennarobust använts

1997b.detaljer, Ekholmvidareobservationer. Förextrema se
medväl47 EU-medlemskapestimerade effekten överensstämmerDen ettav

bestämningsfaktoreri analys1993 fannoch Woolcockvad Thomsen en av
gravitationsekvation.baserad pådirektinvesteringarför beståndet enav

effekten EU-43 förkonfidensintervall95-procentigaräknar ettviOm ut av
på 100positiv effekttillnegativ effektvarierar de från övermedlemskap enen

BNP.procent av
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Vi konstaterade tidigare exportandelen för dotterbolag tillatt
Östeuropasvenska multinationella företag lägre i Central- ochär iän

liggerEU. Det naturligtvis till hands förvänta signära EU-att att ett
medlemskap skulle medföra ökade exportandelar för kandidat-även
länderna jfr Lankes Venables, 1996. En konsekvens ettav
fullvärdigt medlemskap säkra tillgången till de viktigaär att export-
marknaderna i Borttagandetväst. gränskontroller kan ocksåav
förväntas reducera kostnaderna för till EU-ländemaatt exportera
betydligt. Samtidigt har kandidatländema relativt god tillgång till
arbetskraft, och därmed skulle de bli attraktiva värdländer förmer som
relativt arbetsintensiv exportproduktion avsedd för de nuvarande EU-
ländema. Dessutom skulle utländska företag, söker under-som
leverantörer i regionen, finna det motiverat detgöraattmer mer
långsiktiga åtagande det innebär etablera dotterbolag i ställetatt ettsom
för lägga kontrakt till fristående bolag.att ut ett

detNär gäller effekterna detta på direktinvesteringar från Sverigeav
kan konstatera de svenska företagen redan idag haratt möjlighetman

förlägga arbetsintensiv produktionatt till låglöneländer ärsom
medlemmar i EU, dvs. Grekland, Portugal och Spanien. denI mån de
svenska företagen vill dra den billiga, lågutbildade arbetskraftnytta av

finns i kandidatländema, det sannolikt det kommerär attsom attmer
leda till omallokering utlandsproduktion från länderna i södraen av

kanskeEU, framför allt Portugal och Spanien, från Sverige ellerän
något de andra EU-ländema. Kandidatländema utmärks emellertidav

de har relativt riklig tillgång till arbetskraftatt med hög formellav
utbildning. Yrkeskategorier tekniker och ingenjörer finns tillgåattsom
till låg kostnad jämfört med i EU-ländema. Det innebär kandidat-atten
ländema kan bli attraktiva värdländer för exportproduktionsom som
kräver relativt insatser denna arbetskraft.stora typav av

kapitelI 3 framhöll vi det skulle krävas arbetskraftensatt att
färdigheter anpassades till produktion avsedd säljas påatten
konkurrensutsatta marknader för kandidatländemas potentiellaatt
komparativa fördelar i humankapitalintensiv produktion skulle
realiseras. De multinationella företagen kan ha lättare de inhemskaän
företagen utnyttja de potentiella tillgångarnaatt på humankapital,

deras organisationer redanatt anpassade till bedrivaärgenom att
verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Genom detta skulle de
multinationella företagen kunna spela betydande roll för kandi-atten
datländema skall kunna öka sin specialisering i humankapitalintensiva
branscher.
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Slutsatser5.9

frånkapitalexportökadtilllederöstutvidgningförväntarVi attoss en
Östeuropa.ochCentral-ikandidatländematillEU-ländernuvarande

samhällsekonomiskatillupphovkapitalomfördelningDenna gerav
avkastning.högstdär detutnyttjaskapitaletvinster, att gergenom

frånflyttarkapitalfördelade. Näremellertid inte jämtvinsterDessa är
sittavkastninghögreikapitalägare EUfårkandidatländematillEU

därmedochproduktivitetfår lägrei EUarbetskraftenkapital, medan
fårkapitalägamakandidatländema:iskerreallön. Detlägre motsatta

reallönenproduktiv ocharbetskraften blirmedanavkastning,lägre mer
stiger.

allmänhetiinvesteringarmultinationella ärVälfárdseffektema av
vanligtvisharföretagetmultinationellavärdlandet. Detförpositiva

innebärvilketföretagen,lokaladeknow-howteknologi och änbättre
spillover-s.k.detfinnseffektiv. Dessutomproduktionderas äratt mer
förbättradfårvärdlandetiföretagandraocksåmedföreffekter, attsom

lokalavisatstudier harEmpiriskaproduktivitet. attoch högreteknologi
sigtillgodogöraför kunnaviktigavärdlandetiförhållanden är

gradoch höghumankapitalpåtillgånggodspillover-effekter. En av
underlättarfaktorerproduktmarknadema ärkonkurrens som

välfärds-potentiellvärdländema. Eniteknologispridningen nyav
monopoliseringförriskeninvesteringarmultinationella ärkostnad av

Även härvärdlandet.monopolvinsterutförselochmarknader uravav
roll. högreavgörande Juförhållandenade lokalaemellertidspelar en

monopol-lägredestoproduktmarknadema,konkurrensgrad av
förförlustersamhällsekonomiskarisk förlägredärmedochvinster

värdlandet.
efterfrågan påökari sigkapitalimportläggaskanTill detta att

syssel-effekt påpositivsikt hakortdärför påoch kanarbetskraft en
fyllakommaföretagenmultinationella attkan desättningen. Dessutom

kandidatländemasgällerdetfunktionviktig attnär anpassaen
påproduktionenkapital tillmänskligtochfysisktbådetillgångar

ochcentral-desåledestycksPotentielltmarknader.konkurrensutsatta
inflödeökatvinna påmyckethakandidatländema ettösteuropeiska att

direktinvesteringar.av
direktinvesteringama,välfärdsvinsterfåbörhemlandetOckså av
framföralltoch uppstårbegränsade atttroligtvisde genomär mermen

Dessutomeffektivareanvänds på sätt.tillgängliga ettresurser
kanvilketmycket i FoU,relativtföretagmultinationellainvesterar ge

kunskapsöver-i formintäktersamhällsekonomiskaytterligare av
finnsdetföremellertid farhågoruttrycksOfta atthemlandet.spillning i

företagmedförknippadekostnadersamhällsekonomiska attbetydande
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expanderar utomlands. detNär gäller kandidatländema har risken för
utflyttning produktionen hot i flera EU-länder.setts Deettav som
samhällsekonomiska kostnaderna direktinvesteringar i kandidat-av
länderna emellertid troligtvis små fleraär skäl.av

Till börja med finns det inga skäl detatt på lång sikt finnsatt tro att
samband mellan arbetslöshet och förekomstenett multinationellaav

företag. långsiktigaDen arbetslösheten bestäms i stället arbets-av
marknadens funktionssätt. Dessutom tyder tidigare erfarenheter på att

expansion de multinationella företagens sysselsättning utomlandsen av
har förknippats med ökad sysselsättning hemma, vilket hängersnarare
med expansionen för med sig ökad efterfråganatt påsamman en varor

och tjänster tillverkade i hemlandet. Merparten de direktinves-av
teringar tycks också horisontellagörs till sin dvs. denatur,som vara
leder till försäljning i värdlandet till Effektenän påexport.snarare
efterfrågan på arbetskraft i hemlandet kan förväntas detstörre närvara
gäller exportorienterade direktinvesteringar, eftersom dessa innefattar
utlokalisering arbetsintensiva produktionsmoment till länder medav
billig arbetskraft.

harDet redan skett betydande liberalisering kapitalflöden ochen av
förändringar i regelverk, underlättar för utländska företag attsom
bedriva verksamhet i kandidatländema. Det emellertid ändå troligtär

EU-medlemskap kan leda till ganska betydandeatt ett ökningar av
inflödet direktinvesteringar på kort sikt. Medlemskapet hjälper tillav

skapa den trovärdighet för den ekonomiskaatt politiken tidigare isom
mycket saknats. Dessutom leder medlemskap till tillgången till deett att
viktiga exportmarknadema i de nuvarande EU-ländema blir säkrare.

börDetta leda tillatt kandidatländema får exportorienterademer av
investeringar vad hittills varit fallet,än dvs. de blirattsom mer
betydande bas för till de nuvarande EU-ländema. kanexport Dettasom
i sig ha viss negativ effekt på efterfrågan på arbetskraft i väst,en men
det kommer ändå välfärdshöjande för både ochatt Delsväst öst.vara
leder det till existerande utnyttjas bättre,att vilket innefattarresurser en
ökad specialisering på ochFoU andra s.k. huvudkontorsverksamheter i
hemländema i dels kan denna ökadeväst, specialisering generera
ytterligare samhällsekonomiska intäkter i form kunskapsöver-av
spillning i hemländema.

När det. gäller effekterna på arbetskraftsefterfrâgan i Sverige
viförväntar inte några betydande effekter. Det står redan idag öppetoss

för svenska företag förlägga produktionen till EU-länderatt med
relativt riklig tillgång till lågutbildad arbetskraft. Den skillnadenstora
jämfört med den nuvarande situationen blir det med inträde i EUatt ett
kommer finnas länder med relativt billig högutbildadatt arbetskraft av

tekniker och ingenjörer inom unionen,typen och dessa länder skulle
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visslokaliseringenförplatserattraktivadärmed kunna utgöra av
arbetskrafts-påeffekten dettaemellertidbedömerproduktion. Vi av

Sverige liten.efterfrågan i som
kandirektinvesteringamautsträckningvilkengäller idetNär

kvantitativasvårtEU-medlemskap detökaförväntas är attett geav
osäkerhetenbortEU-medlemskap kommeruppskattningar. Ett att ta

utländskhuruvidafaktorerfundamentalasådanakring ensom
vidoch värdetavkastningen,räkna med ettkaninvesterare att
ocheller henne,tillfaller honomverkligenavvecklande,eventuellt om

ochråder för importeraförutsättningar det exporteravilka är attsom
hakommerdettarimligtverkar attoch tjänster. Det att anta attvaror

kandidatländemadirektinvesteringar iinflödeteffekter påbetydande av
utvecklingeninhemskablir densiktmedan det på långkort sikt,på som

till tidigareanslutningdet ikan också konstateraavgörande. Man attär
till dekapitalinflödenbetydandeskettutvidgningar EU nyaavav

tidigareundantag. Deheltdock intemedlemsländerna, utan
medlemsländemasinriktningen påvisar justerfarenheterna att egen

betydelse.harpolitik stor
denuppskattasgjortharvi ändåskattningardeEnligt som

direktin-ökningEU-medlemskap tilleffektenpotentiella ett avenav
BNP. Dessaochmellan 3 27motsvarandevesteringama procent av

understryksvilketosäkra,självfallet mycket attberäkningar är av
skattnings-olikamellan demycketvarierareffektenstorleken på

vimetoder använt.





1211997:156SOU

medelfristigaochKort-6

välfärdseffekter

välfärds-medelfristigakort- ochutvärdera devikapitel sökerdettaI
Östeuropa såväliför ländernaEU-medlemskapeffektema somettav

effekter,kvalitativaVi diskuterarmedlemsländer.för EUs men
karaktär.kvantitativharresultatocksåpresenterar mersom en

utvidg-budgeteffektemaanalysdock ingenkapitletI görs avav
med.dessaocksåvälfärdsutvärdering bör tasningen. I sammantagenen

sådanafrånocksåanalysendelenden förstaiVi bortser sam-av
ökadföljduppstå tillkankostnader,hällsekonomiska av ensom

försökdäremotavsnittkapitlets sista attettstrukturomvandling. I görs
ocksåviavsnittdetta taeffekter. attsådana Ianalysera passar

i någoninkomstfördelningeneffekter påeventuella samt atttillhänsyn
regionala effekter.analyseramån

medelfristigaochkapitel kort-i dettabehandlas ärDet som
uppståreffekterdeeffekterMed kortsiktigavälfärdseffekter. somavses

sålundauppstårvälfardsvinsterKortsiktigamed givna genomresurser.
Medeffektivareanvänds sätt.tillgängliga ettatt resurser

tillförändrastillåtskapitalstockeneffektermedelfristiga ävenattavses
till-långsiktigaDefinitioneninkomsteffekter.kortsiktigaföljd avav

kapitel.till iåterkommerväxteffekter nästa
bl.påkapiteldettaförsöker vi iSammanfattningsvis att a.svara

följande frågor:

vi förväntakanvälfärdseffekterVilken avtyp ossav0
tänkas blidessakanoch hurutvidgningen, stora

Är påtjänarEU-ländemanuvarande mestdet de som0
central- ochdevinnareutvidgningensellerutvidgningen, storaär

östeuropeiska länderna
och kanstrukturomvandling,ökadtill följdproblemUppstår av0

förändrasinkomstfördelningen
förväntaskani Sverigeregioneroch vilkaEU-länder,Vilka0

utvidgningenpåverkas mest av
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Kapitlet upplagt på följande vårär utgångspunkt EU-kommis-sätt: är
sionens diskussioner välfärdseffektema, vilka i avsnittpresenterasom
6.1. avsnittI 6.2 vi själva kvalitativgör utvärdering deen av samman-
lagda välfárdseffektema, delvis bygger på i tidigaresom resonemangen
kapital, och delvis kompletteras med aspekter. avsnittI 6.3nya
redogörs för de kvantitativa effekterna. Därefter analyseras
strukturomvandlingen och dess regionala effekter på inkomst-
fördelningen. Denna analys i avsnitt 6.4. kapitletsI sistapresenteras
del, 6.5, sammanfattas resultaten, och slutsatserna kort- ochav
medelfristiga välfärdseffekter presenteras.

6.1 Vad EU-kommissionensäger

Ikommissionens Agenda 2000 diskuteras de potentiella ekonomiska
effekterna utvidgning. allmännaI ordalag den utvidgadesägs attav en
inre marknaden kan förväntas leda till betydande ökningar produk-av
tionsnivåer och till antal arbetstillfällen.ett stort nya

Mer specifikt följande: utvidgningen förväntassägs bidra till att
CÖELinkomsterna i ökar, vilket i sin innebär exportmarkna-tur att

dema för de västeuropeiska länderna expanderar. Samtidigt kommer
CÖELproduktionsökningen i leda till billigare insatsvaror föratt väst-

europeiska producenter, och därigenom kan dess möjligheter att
konkurrera på världsmarknaden förbättras. Behovet byggaattav upp

Östeuropakapitalstocken i Central- och kommer också, hävdas det, att
leda till ökade investeringsutgifter i Västeuropa.även

En effekt lyfts fram konkurrensen påär attannan som
arbetsmarknadema kommer öka, antingen migrationenatt attgenom
ökar, eller på grund den ökade integrationen på varumarknademaattav
medför hårdare konkurrens också på faktormarknadema.en
Kommissionen hävdar arbetslösheten därigenom kommer sjunka.att att

6.2 kvalitativEn utvärdering av

välfárdseffekter

Till skillnad från kommissionen vi inte utvidgningtror EUatt en av
kommer leda till betydande ökningatt sysselsättningen. Arbets-en av
lösheten kommer därför knappast minska sig i deatt vare
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kandidatländema.49 Å andra sidannuvarande EU-ländema eller i tror
arbetslösheten kommer öka, åtminstone inte i någonvi inte heller att att

grad.större
eko-ökning sysselsättningen har både direkta och indirektaEn av

nomiska effekter. Nationalinkomsten ökar fler individer isättsnär
eko-arbete, samtidigt ökad sysselsättning kan medföra andraensom

nomiska vinster, minskade utgifter för sociala problem ocht.ex.
kriminalitet vi relativt lite sambandet mellan dessaäven vetom om
variabler och arbetslöshet.

totala efterfrågan viktig roll för syssel-På kort sikt spelar den en
efterfrågan, ochsättningen. Regeringar kan exempelvis påverka

använda finans- ochdärmed också sysselsättningen, attgenom
Efterfrågan ökadpenningpolitiska instrument. kan också påverkas av

dockeller minskad import. handelsliberalisering behöverEnexport av
motverkandeinte kort sikt öka efterfrågan eftersom det finns tvåens

jämföraseffekter: de arbetstillfällen skapas i exportsektom skasom
importkonkurrerande branscherna.med dem går förlorade i desom

Eventuella efterfrågeeffekter kommer generellt haockså sett att en
ibetydelse vad gäller arbetslöshetsbekämpningen EU-län-begränsad

arbetslöshetstal har sedan tid kännetecknat de flestadema. långHöga
västeuropeiska länder. huvudsak problemet således inte arbets-I är att

varierar under konjunkturcykeln, denlösheten starkt ävenutan att un-
Arbetslösheten ider högkonjunkturer hög nivå. mångastannar en

därför troligen till del orsakadVästeuropeiska länder är största av
Lindbeck,strukturella, och inte konjunturella problem se t.ex.av

1996.
efterfråganbedriva politik syftar till öka den totalaAtt atten som

emellertid inte påverka den naturliga arbetslösheten, eftersomkan
fungerandedenna bestäms arbetsmarknadens funktionssätt. Bättreav

lönebildning, fackföreningarnas relativa makt minskar,attt.ex. genom
eller lämplig matchning mellan arbetssökande och lediga jobb ärmer
exempel på åtgärder minskar den långsiktiga arbetslösheten.som

Endast EU-utvidgningen påverkar den naturliga arbetslöshets-om
nivån kan vi därför få långsiktig effekt arbetslösheten.på Det ären
visserligen möjligt utrikeshandeln kan minska arbetsmarknadsor-att
ganisationemas inflytande öka konkurrenstrycket påattgenom varu-

9 leder tillförstås inte nödvändigtvis så minskad arbetslöshetDet är att en en
ökning följdsysselsättningen. Arbetslösheten kan helt enkelt sjunka till avav

arbetsstyrkan minskar, på grund förtidspensioner. Vidare kanatt t.ex. t.ex.av
viutbudet arbetskraft öka reallönen stiger. utredningen bortserIav om

emellertid från den effekter, och likställer minskad arbetslöshet medtypen av
ökad sysselsättning.
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marknaderna, och därigenom tillbaka den naturliga arbetslös-pressa
heten något. Därmed skulle också den naturliga arbetslösheten sjunka.
Vinstema handel skulle kunna bli de dubbla: både de vanliga väl-av

sysselsättning.50fårdsvinstema och ökad denna effekt skulleAtten
speciellt betydande i de nuvarande EU-ländema verkar dock intevara

CÖELspeciellt troligt, i synnerhet inte då handeln mellan och EU
under överskådlig tid kommer begränsad omfattning.att vara av

Kommissionen hävdar också migration, i synnerhet potentiellatt
sådan, disciplinerar arbetsmarknadens möjligtDet ärparter. att en
sådan effekt kan bli något betydande, åtminstone för enstakamer
yrkeskategorier och i länder där migrationen från kandidatländema
kommer bli omfattande. Vi ändå tveksamma till fack-att är attmer
föreningarna generellt kommer moderera sina lönekrav följdtillsett att

hotet immigration.av om
Som vi i kapitel finns4 det skäl regleringamatvärtomsett att tro att
arbetsmarknadenpå kan komma öka löntagare tidigare haftnäratt som

individuell lönesättning ökad konkurrens från immigranter.möter De
kan då komma kräva kollektivavtal. På grund dessa regle-att attav
ringar ökar i omfattning kan arbetslösheten i de sektorer inte tidi-som

haft kollektivavtal stiga. Vidare kan sökarbetslösheten stiga ävengare
CÖELför svenskar, immigranter från kommer till Sverige förnär att

söka arbete.
heller ökadInte ekonomisk tillväxt leder på längre sikt till högre

sysselsättning men å andra sidan inte till lägre sysselsättning heller.
ökning investeringarnaEn kommer få positiv konjunktureffektattav en

på sysselsättningen, inte heller dessa kommer generellt påverkaattmen
arbetsmarknadens funktionssätt. Endast den positiva konjunktu-om
reffekten får långsiktiga effekter, konkurrensen påt.ex. attgenom ar-
betsmarknaden ökar andel arbetskraften sysselsättsnär störreen av
t.ex. minskade s.k. insider-outsider effekter kan vi också fågenom
långsiktiga effekter.

På längre sikt leder ekonomisk tillväxt till stigande reallöner snarare
till ökad sysselsättning. Både i fallet med ökad handel och ökad till-än

5° Två påpekanden emellertid viktiga första möjlighetenDetär göra.att är att
finns utvecklingen går lägre arbetslöshetsnivå, detta behöveratt mot en men
inte bli fallet se Andersen Sörensen, 1993, Driffil der Ploeg, 1995.van
Arbetsmarknadsorganisationemas inflytande kommer exempelvis inte att
minska organisationerna samarbetar internationellt. Därmed får vi inteom
heller någon ökning sysselsättningen se Driffil der Ploeg, 1995.av van

andra påpekandetDet ökning inte nödvändigtvis ökarär att exportenen av
antalet sysselsatta. Snarare beror minskning arbetslösheten på atten av
arbetsmarknaden fungerar bättre.
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dock arbetslösheten lång sikt oförändrad, länge deblir på såväxt
faktorer kvarstår i första skedet orsakade arbetslösheten, t.ex.som
strukturella problem arbetsmarknaden.

Vinster utvidgningenav

potentiella vinsterna kommer i stället bestå det vi diskuterat iDe att av
tidigare kapitel, dvs. vinster handel, antingen bättregenomav
utnyttjande komparativa fördelar eller stordriftsfördelar; vinsterav av

demigration och internationell kapitalrörlighet; och inte minstav av
vinster direktinvesteringar vi har diskuterat tidigare. någonIav som

förstärker dessa vinster varandra. gäller handel ochmån Detta t.ex.
finns komplementaritet mellan handelmigration. högre gradI ännu en

och internationella direktinvesteringar.
välfárdseffektemavi redan i tidigare kapitel kommerSom antytt

emellertid knappast bli speciellt i de nuvarande EU-ländema.att stora
främsta helt enkelt kandidatländema ekono-anledningenDen är att

miskt små. samlade endastDeras BNP 5är procentsett motsvarar ca av
betydelsefullt fallet med handel.den i EU-ländema. speciellt iDetta är

skillnader iSjälvklart det vinsterna uppstår på grundsåär att avsom
komparativa kostnader blir begränsade handelspartnem varkenom

inteeller producerar i utsträckning. gårkonsumerar någon Detstörre
heller i grad utnyttja stordriftsfördelar, eller fånågon större attatt
tillgång till antal produktvarianter handelspartnemsnärstörreett
konsumtion eller produktion begränsad.är

bli relativtDärför det inte förvånande handelsvinstemaär att anses
kansmå i de nuvarande EU-länderna, vissa länderäven göraom en

i dagförtjänst andra. synnerhet gäller det ländernågot Istörre än som
CÖEL, handelspotentialhar relativt liten handel med ären men vars

ibetydligt gäller de närliggande länderna,Dettastörre. t.ex. mest som
möjligenrelativt liten handel med sina Sverigedag har ären grannar.

närliggande land, vissa handelsvinsterexempel där störreett ett
kan uppstå.

EU-ländema kan komma öka allt-Vinstema i de nuvarande att
blir viktigareeftersom kandidatländema ekonomiskt, och därmedväxer

bl.a. handelspartner. kort- och medelfristig sikt kan dennaPåsom
effekt emellertid specielltknappast bli betydande.

finns börvi går vidare det emellertid reservationerInnan ett par som
första faktum utvidgninghänger med detDengöras. attsamman en

regionala integration.innebär fler länder omfattas Kan-Europasatt av
didatländema kommer ingå i tullunion med yttreatt gemensamen en
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sådantullmur. Traditionell tullunionsteori behöver etablerandet av en
välfärdsvinster.inte nödvändigtvis leda till

sidor: intern frihandelssidaEnkelt uttryckt har tullunion två enen
och protektionistisk sida. välfärdsvinster uppkommerDeyttreen som

ineffektiv produktion import från andra länder iinhemsknär ersätts av
tullunionen, s.k. handelsalstring, måste de förluster kanvägas mot som

utanför tullunionenuppkomma billig import från ländernär ersätts av
handelsomfördelning.import från länder inom tullunionen, s.k. Om

tullunionen finns det enligt dennade handelshindren i högaärt.ex. yttre
för välfärdsförluster för landtraditionella tullunionsteori risk ett somen

deltar i tullunion.en
för handelsomfördelning emellertid inteRisken negativ ären

östeuropeiska län-speciellt i fallet med utvidgning. deEU:s Förstor
handelshindren för industriprodukter högre iderna de änär yttre

132-133.nuvarande se Baldwin, Francois och 1997,EU Portes, s.
CÖELdärför liberaliseraMed tullmur kommer attyttreen gemensam

desin handel också tredje land. Faktum delärgentemot att en av sam-
liberaliseringmanlagda välfärdsvinstema uppstår dennagenom

icke-europeiska länder, vi återkommer till inågot nästagentemot som
föreligger riskavsnitt. Endast vad gäller jordbruksprodukter störreen

i detta fallför handelsomfördelning, eftersom tullmurEU:s äryttre
i de östeuropeiska kandidatländema. Till dettahögre central- ochän

återkommer vi också i kapitel, redan här kan dennanästa sägas attmen
handelsalstring i övrigaeffekt knappast lika effekternaär stor som av

delar ekonomin.av
för deRisken för handelsomfördelning inte heller specielltär stor

det förekomma i vissanuvarande EU-ländema. Visserligen kan
CÖEL import från länder ibranscher import från kommer ersättaatt att

tredje världen, där produktionen dessa billigare. Dennaärav varor
effekt borde emellertid inte överdrivas, eftersom WTO-avtalet innebär

importen från tredje världen liberaliseras.kommeratt att
Vidare handelshinder,påverkar eliminerandet resurskrävandeav

välfärden positivt, tulluniongränskontroller, alltid inomävent.ex. en
teori ofull-se Baldwin, Francois och 1997. modernPortes, I om

ständig konkurrens från regionalbetonas också ytterligare vinsteratt
integration uppstår stordriftsfördelar utnyttjas bättre, ochattgenom

fler produktvarianter blir tillgängliga för konsumenterna seattgenom
Baldwin och Venables, 1995.

andra reservationen gäller svårigheterna särskilja effekternaDen att
Europaavtalen från dem medlemskap. Eftersom Europaavtalenettav av

innebär betydande liberalisering handel och kapitalrörlighet detären av
troligt del de vinster diskuterats delvis redanuppståratt storen av som

dessa avtal. har förväntaVi emellertid skäl ytterligareattgenom oss
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vinster själva medlemskapet, både utvidgad handel ochav genom
ökade investeringar.genom

slutsatserna den kvalitativa analysen välfärdsvinstema i deär attav
nuvarande EU-ländema blir begränsade, medan de bör bli betydande i

slutsatsernakandidatländema. Stämmer detta också med frånöverens
de studier försökt kvantifiera effekterna Detta förär nästatematsom
avsnitt.

i6.3 Kvantitativa effekter EU-ettav

medlemskap

antal studierEtt har försökt kvantifiera effekterna EU-medlem-ettav
skap. Partiella beräkningsbara modeller har Wintersanvänts t.ex.av
1994, och Wang och Winters 1994. Allmänna jämviktsmodeller,
s.k. CGE-modeller, användes redan Rollo och Smith 1993, deav men

ambitiösa studierna har gjorts Baldwin, Francois ochmest Portesav
1997, och Brown al. 1997.et

al.Brown 1997 undersöker effekterna ochEU de fyraet attav
Visegrad-ländema, dvs. Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien, bildar

frihandelsområde, dvs. Visegrad-ländema alltså inte förändraett antas
sina tullmurar. Låt först diskutera modellens struktur.yttre Denoss
behandlar två aspekter handelsliberalisering: borttagandet tullar,av av
och icke-tariffära handelshinder. Däremot fångar den inte eventuell
reduktion handelskostnader, gränskontrollert.ex. attav genom
försvinner eller tekniska standard harmoniseras. finns tjugotreDetatt
branscher i modellen, bl.a. inkluderar tjänstesektorer. Jord-som sex
brukssektom karakteriseras fullständig konkurrens, medan tillverk-av
ningsindustrin karakteriseras monopolistisk konkurrens. Medav
monopolistisk konkurrens förekomsten stordriftsfördelar,avses av
produktdifferentiering med fritt in- och utträde företag.men av

finnsDet två produktionsfaktorer; kapital och arbetskraft. Modellen
förmår därför inte skilja på låg och högutbildad arbetskraft.att t.ex. -
Full sysselsättning gälla för de båda produktionsfaktorema. Iantas
modellen ingår åtta länder eller länder, alla haantasgrupper av som
balanserad multilateral handel. Länderna och ländergruppema är:
Polen, f.d.Ungern, Tjeckoslovakien, EU-Norr BeNeLux, Danmark,
Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland,
EU-Syd Grekland, Spanien och Portugal, de medlemsländernanya

Österrike EU-FiSvÖs,Finland, Sverige och i ochNAFTAgruppen
världen.resten av
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förintresseeller scenariot,tänkbara händelseförlopp,Tre ärsom av
CÖEL ochtullar mellan de EUScenario innebäranalyseras. I att treoss
handelshindericke-tariffäraelimineras ocksåbort. scenarioItas

scenariomedan IIIinte s.k. känsliga sektorer,inom alla sektorer ärsom
dessa sektorer.försvinner inomhandelshindren ävenantar att

i tabellerna 6.1-6.3.Resultaten presenteras
CÖEL förväntasinkluderade i studiendeResultaten visar äratt som

handelsliberaliseringen med EU.betydande vinster Iganskagöra av
mellaninkomster med 3 ochtullar avskaffas ökar derasfallet då enbart

icke-handelshinder inom s.k.icke-tariffäraockså4 Närprocent.
tiondels procentenheterbort blir vinsterna någrakänsliga sektorer tas

arbets-i hela vinstenoch tillfallerbåde scenarioI I stort settstörre.
oförändradedärigenom iKapitalägamas inkomsterkraften. är stort sett

produktvarianter.ökat antalderas ökar någotäven ettnytta genomom
CÖELsde vinnarna.förvånande arbetstagarnainteDet ärär storaatt

därmed ökarökar ochspecialisering arbetsintensivapå varor
intekapital minskar.arbetskraft, medan den på Attefterfrågan på

de ocksåhandelsliberaliseringen beror påförlorarkapitalägama att
stordriftsfördelar utnyttjas bättre.drar nytta attav

CÖEL icke-också descenario dvs.Vinstema för ökar i III, när
elimineras, eftersomför känsligatariffära handelshindren varor

CÖEL Enligtmellan och 7,3i då ökar med 5,6inkomsterna procent.
specialiseringendärigenomkomparativa fördelar ökasteorin om

funktionell inkomst-effekterna påvilket medförytterligare, att
därför real-scenario sjunkerblir signifikant. IIIfördelning Iän mer

ochkapitalägama med mellan 1,7 2,8inkomsterna för procent.

6.1: Scenario ITabell
FörändringFörändring Förändring avavav

% real kapitalers.% real lönerLand/Länder real BNP
%

f.d.
-0,13,3Tjeckoslovakien 4,0
0,44,0 2,7Ungern
-0,12,93,1Polen

0,0 0,00,0NAFTA
0,00,1EU-SvFiOs 0,2
0,00,0EU-Syd 0,0
0,00,1 0,0EU-Norr
0,00,00,0Ovriga världen

1997Källa: al.Brown et
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Tabell 6.2: Scenario II

Förändring Förändring Förändringav av av
Land/Länder BNP % 6Alöner kapital %ers.
f.d.
Tjeckoslovakien 4,5 3,6 -0,3
Ungern 4,7 3,0 0,1
Polen 3,8 3,3 -0,4
NAFTA 0,0 0,0 0,0
EU-SvFiOs 0,3 0,1 0,0
EU-Syd 0,0 0,0 0,0

l:U-Norr 0,1 0,0 0,0
Ovriga världen 0,0 0,0 0,0
Källa: Brown al. 1997et

Tabell 6.3: Scenario III

Förändring Förändring Förändringav av av
Land/Länder BNP % %löner kapital %ers.
f.d.
Tjeckoslovakien 7,3 -2,15,5
Ungern 6,8 2,9 -1,7
Polen 5,6 4,3 -2,8
NAFTA 0,0 0,0 0,0
EU-SvFiÖs 0,5 0,1 -0,1
EU-Syd 0,1 0,1 0,0
EU-Norr 0,2 0,0 0,0
Övrigavärlden 0,0 0,0 0,0
Källa: al. 1997Brown et

Effekterna på övriga världen obetydliga. synnerhetI kan detär vara
förvånande EU-ländema knappast påverkas alls. Visserligen ökaratt

i absoluta talBNP med miljarder21 US dollar i scenario dvs.IIIca ca
27 miljarder och, något mindre i de andra fallen, andelecu men som

totala effektenBNP knappt märkbar.ärav
välfárdsvinstemaDe bland de nuvarande EU-ländemastörsta görs

Österrike.Finland, Sverige och inte förvånandeDetta eftersomärav
dessa länder ligger de central- och östeuropeiska länderna ochnära
traditionellt har haft förhållandevis väl utvecklade handelsrelationer

Vinstema här ökning deras med tillösterut. BNPmotsvarar en av upp
0,5 Samtidigt finns det i dessa länder viss tendens till för-procent. en
ändring inkomstfördelningen. Något förvånande det dock kapital-ärav

vissa förluster, medan arbetstagarna tjänar på libe-ägarna görsom en
Östeuropa.ralisering med Central- och Länder utanför påverkasEuropa

S 17-1573
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ändå i såintegrationen,europeiskaden ökadenegativtnågot menav
tiondelsfaller medinteomfattning BNP procent.begränsad att enens

Francois ochBaldwin, Portesi sägasanalysendelar kanTill vissa
strukturmodellsderasdetaljeral. 1997. Förfölja den i Brown et om

diskuterasgrunddrag kannågraal. 1996,till Francoishänvisas et men
sjusektorer,Modellen består antashär.redan tretton varavav

stordriftsfördelar. deIochofullständig konkurrenskarakteriseras av
konkurrens,fullständigmarknadsstrukturen attövriga ärantas att men

Handelskostnaderursprungsland.efterdifferentieradeprodukterna är
arbetsutbudet givet, attmodelleras. Det äroch insatsvaror antas att men

handelshinderdeutgår frånModellenendogent.kapitalstocken bestäms
WTO-avtalet.efterrådersom

utvidgningEU:spå BNPrealinkomsterEffekterTabell 6.4: av
procent

försiktigaMindreFörsiktiga
beräkningarberäkningarländerGrupp av

CÖEL-7 18,81,5
0,20,2EU 15
0,10,1EFTA 3
0,60,3Sovjetunionenf.d.

1997.FrancoisBaldwin, PortesKälla:

effekternaförsta analyserasdeti analysen. IgenomförsexperimentTvå
friadenhandelshinderiförändringarkandidatländema samti av

EU-medlemskap.följerkapitalarbetskraft ochrörligheten ettavsomav
hela Europa,visartabellpresenterade i 6.4. De attResultaten är

Sovjetrepubli-förraoch deEFTA-ländemanuvarandeinkluderande de
CÖEL.iökar real BNPutvidgningen. Som mesttjänar på väntatkema,

motsvarandemedanmedländer 1,5i dessaökarInkomstema procent,
procent.51EU-ländema 0,2siffra för är

utgångspunktenursprungligadenkompletterasscenariotdet andraI
med någotfyra frihetemadegenomförandet ett meravom

CÖEL tilliinvesteringarförminskad riskantagandekontroversiellt om
eventuelltantagandeEU-medlemskap. Ett görsföljd att ettgrovt omav

avkastningenförväntadetill denledakommermedlemskap attatt

förramedan de5 öka med 0,1förväntasinkomsterEFTA-ländemas procent,
jämförelsenmed 0,3 IstigernationalinkomsterSovjetrepublikemas procent.

CÖEL blirvinsternade absolutabetonaocksådetochmellan EU värt attattär
CÖEL, Orsakenfyra gångerungefär ärbestämt större.i iEU närmareänstörre

ländergruppemabådamellan destorlekskillnaden igivetvis
i EU.gånger20nationalinkomsten störreär ca
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investeringar, vid given nominell avkastning, kommer öka medatten
15 Mekanismen bygger på riskpremien investeringarpåprocent. att
faller i motsvarande grad. dettaI scenario blir effekterna betydligt mer
dramatiska. Nationalinkomsten stiger med hela 18,8 iprocentnu
CÖEL, medan effekterna på EU-ländema fortfarande bara marginelltär
positiva och beräknas ökning BNP med 0,2motsvara procent.nu en av
Orsaken till skillnaden i utfall självfallet kapitalstocken ökar iär att
kandidatländema. Medan ökningen i det första scenariot endast 1,2var

blir ökningen kapitalstocken hela 68procent procent.av nu
Ett antal reservationer dessa resultat måste dock Denmot göras.

första den generella reservationen draär alltför långtgåendemot att
slutsatser från CGE-modeller, vilket vi diskuterade redan i kapitel
Siffrorna illustrativa, ska inte tolkasär exakta beräkningar.men som
Effekter uppkommer i modellen kanske inte finns i densom
ekonomiska verkligheten, och effekter faktiskt uppkommer isom
verkligheten kanske inte kan beskrivas modellen.av

allvarligareEn invändning analysen i Baldwin, Francois ochmot
Portes kan emellertid riktas det andra scenariot, det med minskademot
riskpremier. dessaAtt skulle falla med 15 författarnaär,procent som
själva medger, endast gissning i bästa fall kvalificerad gissning.en en
Baldwin, Francois och Portes bygger visserligen sitt antagande vissapå
empiriska data. visarDe risken och avkastningen påt.ex. att

CÖEL,investeringar starkt korrelerade, och riskpremienär i mångaatt
Ungern, för närvarande relativt hög. visar också,t.ex. De redanär som

de tidigare instabila sydeuropeiskanämnts, länderna med undantagatt
för Grekland upplevde stark ökning sina investeringar denären av
gick med i FörfattarnaEU. också mycket medvetnaär derasattom
beräkningar riskpremien faller med 15 godtyckligatt ärprocentom
mer exakt de risken faller till nivåantar att motsvararen som
Portugals.

Kanske antagandet fall på riskpremienär på hela 15ett procentom
Ökningenöverskattning. nationalinkomsten skulle då ien av

motsvarande mån bli mindre de 18 Baldwin, Francoisän procent som
och kommerPortes fram till. Ytterligare invändning analysen ärmoten
den bristande samstämmigheten mellan BNP capita och välfärd,per

avsnitt.52diskuterades redan i inledningen till detta å andraDet ärsom

52 Så hävdar Rodrik 1997 i sin kommentar tillt.ex. de 18uppsatsen att
i ökad BNP Baldwin, Francois och förutspårprocent Portes inte barasom

exaggerate the economic benefits of enlargement wildly the of theso case-
CEECs, också siffran har mycket begränsad ekonomisk innebördutan att en

170. formellI och strikt mening det självklart Rodrik harär iatt rätt att
bör försöka kalkylera välfárdseffekter effekteränman snarare
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riskpremienökainte skullevälfärdentänka sigsidan svårt attattatt av
sikt faktisktmedellångkort- ochoch den påinvesteringen fallerpå att

bestrida.förefaller svårtfaller att
inteeffekterpotentiellt viktigaocksåemellertidfinnsDet som

videcenniet har,modellen. Detframkommer sett,senaste somav
förbetonatsdirektinvesteringarhandel ochinternationellbetydelsen av

potentielladessasteknologispridning,internationellförklaraatt men
kanSådana effektermodellen.fångasinteeffekter kan vara avav

analy-bakgrundsrapportoch ikapitel Greenawaysvikt. 7mycket Istor
östutvidgningen. Dessatillväxteffekterlångsiktigapotentiellt avseras

kunskapsöverföringde viktigastevilkaflera slag, ärkan avvara av
relativt troligtförefallerdirektinvesteringar. Dethandel och attgenom

de blirökakandidatländema kanösteuropeiskai detillväxten om
kvantifiera demycket svårtemellertidimedlemmar EU. Det attär

tillväxteffektema.förväntade positiva
Öst-handel mellanstudiei sin1993 utgårRollo och Smith av

jord-produkter, dvs.känsligas.k.från handeln medoch EUeuropa
benämnsprodukterstål.kläder och Dessabruksprodukter, textil,

liberaliseringfrån denundantagnade ikänsliga eftersom ärstort sett
Europaavtalen.53 SmithRollo ochkännetecknati övrigtsom

handeln för dennaliberaliseraeffekternaundersöker sedan typatt avav
delvismed känsligahandeleftersom ärNotera att varorvaror.

ivissa insikterstudienkanEuropaavtalende s.k.undantagen ge
EU-medlemskap.fullvärdigtavtal ochmellan dessaskillnaden

femnågotEU-ländemaindustriprodukter i änKänsliga utgör mer
sysselsättningen.andelungefäroch hartotal BNPprocent avsammaav

relativt litenfortfarandeandelaroväsentligainte utgörDetta är enmen
känsligadock så deekonomier.EU-ländemas Detdel är attav

ocholikheter,regionalauppvisarproduktionenandel attsektoremas av
regioner.fattiga i rikaviktiga ide något änär mer

frånför importockså någotkänsliga sektorerna utsattaDe är mer
Östeuropafrånimportensektorer,andrautanförländer EU än men

för textilEndastproduktionen i EU.andelobetydligendastutgör aven

mycket välFrancois ochBaldwin, Portesemellertidrealinkomster. Detta är
högreinvesteringar kanfaktumvälkänt änmedvetna Det är attett varaom.
exempelsjälvvälfärden. Rodriksamhälleligadenmaximerar ettden gersom

sinanledning skulle investera 99någonPolendetta. procentAntag att avav
nationalinkomst inomhögrefå mycketoch därigenomnationalinkomst, etten

sådantänka sigdet svårttidspreferenserMed rimligaantal år. attär att en
välfärdsmaximerande.strategi skulle vara

resultat i53 vi något till derasåterkommerjordbruksproduktermedfalletI
kapitel
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Östeuropaoch kläder uppgår importandelen från till EU:sprocenten av
Östeuropatotala produktion. antyderDetta importen från kan ökaatt

ganska betydligt speciellt dramatiska effekter,utan att trots attge
betydelsen de känsliga produkterna för EU-ländemas ekonomier ärav
relativt stor.

Detta bekräftas formell analys. Rollo ochresonemang av en mer
Smith till sin hjälp den simuleringsmodell från Smith och Venablestar
1988 tidigare flitigt för prediktera effekterna denanvänts attsom av
inre marknaden. Modellen karaktäriseras ofullständig konkurrensav
och stordriftsfördelar, och tillämpas på branscher: stålindustrin,tre
kemiska produkter och tekoindustrin. Som utgångspunkt har Rollo och
Smith resultaten i Hamilton och Winters 1992, vilka förutspår att

Östeuropaimporten från i varje bransch kommer öka med 400att
Simuleringama visar effekterna på produktion och välfärdprocent. att

ändå blir relativt begränsade inom EU. välfärd ökarKonsumenternas
något medan producentöverskottet minskar.

verkar såledesDet resultaten från den kvalitativasom om mer
analysen faktiskt bekräftas i de kvantitativa analyserna. National-

Östeuropainkomsterna i Central- och kommer öka betydligt redanatt
Europaavtalen, EU-utvidgning får vi ytterligaregenom men genom en

inkomstökningar, ekonomiskt förhållandevis viktiga.ärsettsom
Däremot påverkas nationalinkomsten i de nuvarande EU-ländema
knappast alls på kort- och medellång sikt.

6.4 Strukturomvandling och

inkomstfördelning

Slutsatsema från den kvalitativa analysen mycket begränsade omom
några vinster för de nuvarande EU-ländema och betydandeens mer

sådana för kandidatländema tycks bekräftas också denav mer
kvantitativt inriktade analysen. Vi har emellertid hittills bara jämfört
två olika långsiktiga jämvikter. Således har vi hittills bortsett från de
negativa samhällsekonomiska effekter kan uppstå till följd ökadsom av
strukturomvandling och andra omställningar förknippade med
samhällsekonomiska kostnader. hellerInte har vi analyserat om
utvidgningen förknippad med förändringar i inkomstför-är stora
delningen. Kommer exempelvis Sverige påverkas inkomstför-att av
delningen i mindre eller omfattning andra EU-länderstörre än
Kommer vissa delar Sverige drabbas hårdare andra och kanänattav
vissa komma förlora på östutvidgningenattgrupper
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inkomstfördelningförändradstrukturomvandling ochdelTill viss är
ökadbieffekternödvändigaoönskade,enkelthelt enavmen

ökad handel,de uppstårexempelvisgällerintegration. Det som av
härVinster uppstårmigration.fördelar, ochkomparativabaserad på av

vinsterna skasina olikheter. Förländer utnyttjarföljd attattavsom en
inkomstfördelningenellerbranschstrukturenkrävsmaterialiseras att

förändras.
stordriftsfördelarbaseradinombranschhandelökningEn av

kapitel 3.ekonomin seförändringarstrukturellaintekräver avsamma
därdirektinvesteringar,marknadsorienteradedettagällerhellerInte

dotterbolagenitjänsterproducerarföretagen typ somavsamma
oftaspecialfall. kräverDenliteEkonomisk tillväxthemma. är ettav

förknippadinte alltiddengeneration,uppoffringar dagens ärmenav
inkomstfördelningen.förändringarochstrukturomvandlingarmed av

samhälleligaupphov tillstrukturomvandlingeniökad taktEn ger
strukturomvandlingenuppståkanSådanakostnader. t.ex. gerom

kapital.arbetskraft ochunderutnyttjandetillupphov temporärt av
uppstår,arbetslöshetkan uppståkostnadersamhälleliga även utan att

branscher,arbetskraft mellanflyttaförkostnaderdet finns att t.ex.om
till olika regioner.lokaliseradebranscherolikaeller ärom

internationella kon-relativadenstrukturomvandling uppstår närEn
branscherökar i vissalönsamhetenförändras, såkurrenskraften att

denförändrakommaUtvidgningen kani andra.den minskar attmedan
mindreellerSverige hakonkurrenskraften. Kommer störrerelativa

påEU-länder Förandrastrukturomvandling attmedproblem än svara
derasberäknat andelenEU-länderantalförvifråga hardenna ett av

arbets-branscher:iförädlingsvärdeindustriellatotala tre grupper av
efter denkunskapsintensiva,ochkapitalintensivafysisktintensiva,
kapitelianvändes ocksåal. 1987Haalandfrånindelning et som

i tabell 6.5.Resultaten presenteras
i arbets-förädlingsvärdetandelenkolumnenden förstaI avanges
kapital-iandelenden andramedanproduktion,intensiv presenterar
hurslutligen,tredje kolumnen,den storproduktion. Iintensiv anges

kun-frånförädlingsvärdet kommertotalaandel detprocentuell somav
rankningeninomSiffranproduktion. ärskapsintensiv parentes av

produktion.sådan Noteraandel irespektiveefter deras attländerna
arbetsintensivandelderastabellen följeriordningländernas pro-av

duktion.
CÖELmellanintegrationökadkommeri kapitel 3viSom sett en

inom EUföretageninnebärahuvudsakligenEU-ländemaoch attatt
harLänderproduktion.arbetsintensiviökad konkurrensmöter somen

medproblemdärför fåproduktion förväntas störstandel sådanstor av
strukturomvandling.en
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Tabell 6.5: Branschfördelning olikai EU-länder %

Andel
Andel arbets- Andel kapital- kunskaps-
intensiv prod. intensiv prod. intensiv prod.

Land % % %
Portugal 49,7 1 23,1 15 27,2 13
Grekland 35,3 2 40,0 4 24,7 14
Italien 35,6 3 28,5 8 36,9 10
Spanien 34,0 4 31,3 5 34,7 1 l
Storbritannien 32,7 5 23,1 12 44,2 4
Frankrike 32,3 6 28,2 10 39,5 9
Österrike 32,1 7 26,5 11 41,4 6
Sverige 31,7 8 21,3 14 47,0 3
Danmark 30,3 9 28,8 7 40,9 7
Belgien 30,1 10 47,4 1 22,5 15
Nederländerna 28,1 11 28,4 8 43,5 5
Finland 26,9 12 41,0 3 32,1 12
Tyskland 24,6 13 22,8 13 52,5 2
Irland 16,4 14 28,9 6 54,7 1
Luxemburg 13,9 15 45,3 2 40,8 8
Källa: OECD Industrial Statistics 1993.

Portugal har klart andel arbetsintensiv produktion, därefterstörst
kommer andra sydeuropeiska länder: Grekland, Italien och Spanien.tre

länder skulle därför förväntasDessa få problem medstörst
strukturomvandlingen, medan länderna längst listan,påner
Luxemburg, Irland, Tyskland och Finland, skulle komma lindrigast
undan. Sverige befinner sig i detta avseende någonstans i mitten.

ÖsteuropaLänderna i Central- och kan på kort sikt emellertid också
bli relativt konkurrenskraftiga i kapitalintensiv produktion. Det är
därför möjligt de EU-länder har andel kapitalintensivatt storsom en
produktion också drabbas strukturomvandlingen. alternativIav en
bedömning hur länderna kan komma drabbas struktur-attav av en
omvandling utgår därför ifrån deras respektive andelarman av
kunskapsintensiv produktion. Länder med låg andel kunskapsintensiv
produktion skulle således drabbas hårdast strukturomvandling.av en

länder Belgien,Dessa Grekland, Portugal och Finland. De länderär
enligt denna klassificering kommer lindrigast undan Irland,ärsom

Tyskland, Sverige och Storbritannien.
Slutsatsen således Sverige helhet knappast skulle drabbasär att som

hårdare strukturomvandling de övriga EU-ländema iänav en genom-
snitt, också kandidatländema just obetydligasåärattmen nu pass
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EU-länderna kommergenomsnittethellerinteekonomiskt attsett, av
strukturomvandling.gradnågongenomgåtvingas störreattatt av

problem medspecielltfådärför inteförväntashelhetSverige storasom
strukturomvandlingen.

drabbas lSverige dåregioner iellerenskilda länKommer att
det kortdrog vi slutsatsenkapitel,i dettaoch tidigarekapitel att

grad i fysisktmindreoch iarbetsintensiva,ihuvudsakligensikt är
uppståkommerökad konkurrensbranscher,kapitalintensiva attsom en

branscherkunskapsintensivaimedan detföretagen,svenskaför de
företag.för svenskamöjligheter till exporttvärtom öppnas nya

ibranscherdelatharEU-ländernamed trei falletSom
andelberäknat hursvenskt länvarjesedan förkategorier. Vi har stor av
finns itillverkningsindustriniförädlingsvärdetdet totala som

med riksgenom-jämförs sedanandelDennarespektive branschgrupp.
tabelli 6.6.Resultatensnittet. presenteras

bransch-iolikheterregionalabetydandevisarResultaten
branscher.arbetsintensivabetraktaförstLåtstrukturen. gruppenoss

hela fyraemellertidfinnsDethär 30,6Riksgenomsnittet procent.är
förädlingsvärdetdet totala utgörs50därregioner än procent avavmer

Jämtlands län,län,Jönköpingsbranscher. Dessaarbetsintensiva är
kapitalintensivafysisktGotland. denoch FörlänKristianstads gruppen

regioner därfyraemellertidfinnsDetriksgenomsnittet 24,4 procent.är
fysisktfrånkommerförädlingsvärdettotaladet40än procent avmer

Gävleborgs,Norrbottens,branscher. Dessakapitalintensiva är
kunskapsintensivadeOcksåKopparbergs län.ochVärmlands

till 45uppgår härRiksgenomsnittetfördelade.ojämntbranscherna är
totaladetdär 50regionerfyrafinns än procentDetprocent. avmer

branscher.kunskapsintensiva Dessa ärfrånkommerförädlingsvärdet
Östergötlands Värmlands län.ochStockholms,Blekinge,

regionernaför deberäkningarredovisastabell tre6.6l även samma
bekräftarTabellenNorrland.ochSvealandGötaland,dvs.Sverige,i

finnstabellen. Detden tidigareredan storaframgickbildden avsom
iframför allt länenoch detbranschstrukturen,iolikheter ärregionala

effekternegativadrabbaskanNorrlandochGötaland avavsom
positiv.betydligtSvealand blireffekternamedanutvidgningen, mer

ochproduktion,arbetsintensivspecialiserat påGötalandMedan är
huvudsak-Svealandproduktion,kapitalintensivfysiskt ärNorrland

kunskapsintensiv.produktionspecialiseratligen ärsom
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6.6: Branschfördelning i olika län i Sverige %Tabell
Andel

Andel kapital- Andel arbets- kunskaps-
intensiv prod. intensiv prod. intensiv prod.

%% %Län

Blekinge 64,115,4 20,5
10,6Gotland 39,1 50,3
26,1Gävleborg 46,8 27,1

Göteborg-
och 26,6 47,0Bohus 26,4

47,0 41,1Halland 11,8
27,052,8Jämtland 20,2

55,3 27,0Jönköping 13,0
Kalmar 19,4 35,5 45,1

25,6Karlstad 22,5 51,8
25,1Kopparberg 44,1 30,9

38,6 47,8Kronoberg 13,7
33,8 43,6Malmö 22,6
24,6 13,3Norrbotten 62,1
42,7 45,3Skaraborg 12,0

60,425,3Stockholm 14,3
26,4 42,5Södermanland 31,4

46,523,7 29,8Uppsala
18,6 36,4Värmland 44,9

46,1Västerbotten 19,5 34,3
54,5Västmanland 18,4 27,1
46,3Norrland 37,7 15,9Västra

Älvsborg 50,012,9 37,1
Örebro 49,330,0 20,7
Östergötland 21,6 56,422,0

45,030,6Riksgenomsnitt 24,4

45,435,2Götaland 19,4
49,425,6 25,0Svealand

25,8 32,1Norrland 42,2

blistrukturomvandling skakostnaderna förVad kan då förgöras att en
Åtgärder flexibi-olika ökarmöjligt påså begränsade sättsomsom

det flyttaliteten faktormarknadema kommer lättaregöra attatt pro-
delas i tvåSådana åtgärder kanduktionsfaktorer mellan branscher.

diskussion.Milner, för ytterligare Den1986,Greenawaysetyper
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arbetsmark-regleringarförsta relaterad till olikaär typertypen av
olika åtgärdermycket troligtnaden. Det är att typert.ex. somav

arbetskraftenslöneflexibiliteten kommer underlättapåverkar att
risk för arbetslöshet vidrigida relativlöner finns detmobilitet. Med stor

andra åtgärder harstrukturomvandling.perioder Den atttypen avav
Åtgärderutbildning. under-omskolning ochmed behovetgöra somav

färdigheter behövs iarbetskraften tillgodogöra sig delättar för att som
till lägre samhällseko-expanderar kommer ledabranscherde attsom

försäkra sigför strukturomvandlingen. Förnomiska kostnader att om
individerfaller just destrukturomvandlingen inte påförkostnadernaatt

också olika åtgärder vadoch/eller bostadsortarbetetvingas byta ärsom
kannödvändiga. Sådana åtgärderinkomstgäller omfördelning varaav

jobbfå individer bytamed syftearbetsmarknadspolitiskt slag, attattav
åtgärdernödvändigtvisbehöver inteflytta,eller t.o.m. somvaramen

omfördelar inkomster.

inkomstfördelningochUtvidgning

HandelsteoriinkomstfördelningenpåverkautvidgningenKommer att
inkomstför-relevans i debattendecenniet fått ökadhar det senaste om

klartEmpiriska studier tyderutveckling i och Europa.delningens USA
medan denarbetskraft har minskat,lågutbildadjämviktslönen forpå att

idirekt slagit igenomhar dettaarbetskraft har ökat. USAför utbildad I
lönespridning ochbåde ökadresulterat imedan detlönerna,

europeiska länder.i Sverige och i andralågutbildadearbetslöshet för
förstautveckling. Enligt denförklaringar till dennafinns tvåDet

i synnerhetutvecklingen varit sådan,tekniskadet denberor attatt
förklaringenbort. andraarbetskraft har rationaliserats Denlågutbildad

med godandra länderkonkurrens frånhandelsteori ochbetonar just
industri-från de s.k.arbetskraft,lågutbildadtillgång till t.ex. nya

länderna i Asien.
ländervinster på grundhandelsteori uppstårtraditionellEnligt attav

utföra. Vidrelativt bra påvad despecialiserar sig på är att en
mindresektorer därfrån dehandelsliberalisering flyttas ärmanresurser

fördelar. dennakomparativa Idär harbra, till de sektorer processman
exportsektorer,intensivt ifaktorer användsefterfrågan deökar på som
importsektoreranvänds intensivt ifaktorermedan efterfrågan på som

måstefaktormarknadernaåterställa jämviktenminskar. För att
förändringsin leder tilldärför förändras, vilket ifaktorpriserna tur en

riklig mängd i landfinns iinkomstfördelningen. faktorerDe ettsomav
finns i mindre mängdökad faktorerhandel, medan detjänar på som

Stolper-Samuelsonfrån det s.k.förlorar. framkommerDetta teoremet
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Södersten och Reed, för enkel framställning.se 1993 Det.ex. en
emellertidsammanlagda vinsterna förlusterna, vilketär större än

medför omfördelningspolitik kompenserar förlorarnaatt en som
åtminstone teoretiskt möjlig. denna kategoriFörärsett av
välfärdsvinster gäller i vinsterna blir, destostörre störrestort sett att
blir också kraven strukturomvandling, och förändring av
inkomstfördelningen.

utvidgningen bidra till jämviktslönen för lågutbildad arbets-Kan att
kraft faller i EU-länderna Vi de central-ytterligare har ochsett att
östeuropeiska länderna huvudsakligen kan förväntas exportera varor

användningen lågutbildad arbetskraft.intensiva i Därmedärsom av
fallaefterfrågan på denna produktionsfaktor förväntas något ikan EU.

handelsutbytet kort- och medellång sikt blir relativtEftersom på
effekterna inkomstfördelningen bli förhållandevisbegränsat, bör

effekternahandelsmönstret förblir oförändrat kansmå, men om
inkomstfördelningen bli Vi förväntar emellertidstörre. attoss

CÖELshandelsmönstret lite längre sikt kan avspegla relativt goda
utsträckninghögutbildad arbetskraft, och därmed itillgång på större

har mindre effekterinombranschhandel. handelbestå Denna typ avav
inkomstfördelningen.på

jäm-vi förväntar viss minskningSlutsatsen såledesär att oss en av
EU-länderna.viktslönen för lågutbildad arbetskraft i de nuvarande Om

nuvarande EU-länderna därför förväntainget kan vi i degörs oss en
ojämlikare inkomstfördelning och eventuellt också någotnågot en

handelsli-arbetslöshet för lågutbildad arbetskraft. Effekternahögre av
emellertid inte bli specielltberaliseringen bör stora.

effekt kan grund kapitalrörligheten.något uppstå 1En större av
visas de fria kapitalrörel-studie Haaland och Norman 1992 atten av

oberoende frihandel varumarknaderna ii alldeles påEuropa, avserna
kapitalägama, i synnerhet påde nordiska länderna, kommer att gynna

orsakernaarbetskraftens bekostnad. deras studieden lågutbildade 1 är
speciellt i södra högretill detta avkastningen på kapital, Europa, äratt

kapitalavkastningen ii Norden. Vi har inte tillgång till dataän om
CÖEL, sikttyder denna under kort- och medellångmycket på attmen

därför kapitalflöde tillhög. Vi kan förväntakommer att ettossvara
sin leder till ojämn inkomst-dessa länder, och detta i änturatt en mer

Vidare kan migrationen påverkafördelning, åtminstone i Europa.norra
den lönerna trögrörliga nedåt kaninkomstfördelningen. månI är

arbetskraft Eventuella effekterarbetslösheten för lågutbildad öka något.
inkomstfördelningen skall dock inteEU-utvidgning påav en

inkomstfördel-med andra åtgärder påverkaröverdrivas. Jämfört som
ning tillgång till utbildning, offentliga inkomsteroch arbetslöshet t.ex.
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löneflexibiliteten bör utvidgningen spelaoch utgifter, gradensamt av
underordnad roll.klarten

CÖELÄven inkomstfördelningen i kan komma påverkas och häratt
därför återigenbli betydligt dramatiska. Låtkan effekterna ossmer

från al.tabell där resultaten Brown 1997studera 6.l-6.3, et
visar ganska betydande omfördelningresultatDessapresenteras. en

CÖEL effektifrån kapitalägare till arbetstagare avsom en
kapitalrörelser kommer medmed Friaintegrationen EU. stor

eftersom kapitalägarnaförstärka denna tendens, ochsannolikhet att
inkomstför-arbetstagarna kommerrimligen har högre inkomster än

CÖELiinom arbetstagarebli jämnare. Ocksådelningen att gruppen
efterfråganförväntas bli jämnare, dåinkomstfördelningenkan

kapitalrörligheten ocharbetskraft ökar. frialågutbildad Denrelativt
leda till jämnare inkomst-likartade effekter, ochmigrationen bör ha en

ekonomiskrelationerna tillfordelning. Eftersom EU är storav
länderna kan dessa effekteroch östeuropeiskabetydelse för de central-

bli betydande.

Sammanfattning och slutsatser6.5

EU-utvidgning kanvälfärdseffektemamedelfristigaochkort-De av en
Östeuropa, i deoch kanske ocksåochbli positiva i Central-förväntas

handels-effekterna regionalEU-länderna,nuvarande även av enom
förentydigt positiva. Genom EUinteliberalisering teoretiskt är attsett
förriskenomvärlden begränsas dockhandelspolitikliberal gentemoten

välfárdseffekter.handelsomfördelning får negativa Ens.k. storatt en
EU-medlemskapEuropaavtalen ochmellanskillnad är gräns-att

resurskrävandeBorttagandet sådanakontrollerna elimineras. av
välfårdseffekter,positivaalltidhandelshinder även omger

viktiga väl-finns också andraregional basis.eliminerandet sker på Det
handelsliberalisering.orsakas Intedemfärdseffekter utöver avsom

CÖEL viktiga effekter.till få mycketkapitalflöden frånminst kan EU
detycks det emellertidnuvarandedet EU1 sammantagnasom om

åtminstone kortblir ganska små,kvantitativtvälfärdsvinsterna sett
medför, eller denEuropaavtalenliberaliseringsikt. Varken den som

innebär, någraliberalisering medlemskapytterligare störregersom
uppgårvälfärdseffektereffekter. kvantitativa studierna visar påDe som

totala hänsyn inte harBNP,till mindre EU:s närävenän procenten av
CÖEL tilltill via budgeten. hänsyntill överföringar från Närtagits EU

det inte säkert dedetta tagits med i beräkningarna är att sammantagna
nödvändigtvis blirnuvarande EU-ländernavälfärdsvinsterna för de

till i kapitel.positiva, vi återkommernågot nästasom
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CÖELvälfärdsvinsterna ibegränsadedeAnledningen till väst är att
för de nuvarandehandelspartnertillräckligt viktigahelt enkelt inte är

fåeller kan kommaharländer redanEU-länderna. För att stornusom
CÖEL komma bli någotvälfärdsvinsternakanhandel med att mer

Österrike,Finland ochländer ingåromfattande. dennaI t.ex.avgrupp
tillgeografisk närhetSverige, harlandförockså ett somsommen

blikan vinsterna någotkandidatländerna, större äneller någranågot av
mycket små.det Integenomsnitt. Vinsternaiför EU-länderna är trots

eller medellångkort-utvidgningen kommerheller andra aspekter av
utsträckning.i någonEU-ländernanuvarandepåverka de störresikt att

ibetydligtblidäremot kommakan störreVälfärdsvinsterna att
indikationerkvalitativa diskussionenRedan denkandidatländerna. gav
Studienstudierna.kvantitativabekräftas devilketdetta,på avav
handelslib-stadiernade förstavisaral. 1997Brown attet av
betydandeganskaEuropaavtalen,inkluderandeeralisering, ger

och icke-alla tullarstorleksordningen 3-5ivälfárdsvinster; procent om
elimineras.handelshindertariffara

vinster, bl.a.ytterligarekanEU-medlemskap attEtt genomge
har1997Baldwin, Francois och Portesbort.gränskontrollerna tas

beräkningar uppstårförsiktigaderas s.k.fråga.undersökt denna I
handelsliberaliseringen. Ikonsekvensframföralltvinsterna avsom en

CÖEL handelnliberaliseringde dels gentemotuppstår avgenom en
världen.handelshinderlägreockså restenEU, mot avgenommen

dåBNP,storleksordningen 1-2idåVinsterna procentär menav
iEuropaavtaleniliberaliseringarnavissaocksåinkluderas av

beräkningarna.
risk-Baldwin al.beräkningarnaförsiktigamindre attde etl antar

CÖEL blirDärigenommedfaller 15iinvesteringarpremien procent.
länder,dennabetydligt iocksåpå real BNP störreeffekterna avgrupp

måstetill 19 Detdärför öka medkanoch inkomsterna procent.upp
riskpremien påminskningantagandetemellertid medges att avom en

överskattad. Kvarståroch kan görgodtyckligtjust 15 ärprocent vara
lägretillledakommermed all säkerhetmedlemskapdock attett enatt

CÖEL, fullvärdigtvinstenoch denriskpremie i största ettatt av
utlandetminst fråninteinvesteringar,från ökadekommermedlemskap
dettaeffekternakvantitativa ärdirektinvesteringar. Dei form avav

förutsäga.emellertid mycket svåra att
nuvarandearbetslösheten i deuppfattningEU-kommissionens att

delasutvidgningtill följdminskaförväntasEU-länderna avav en
hautvidgning kommerställetiVi bedömer attutredningen. att en

arbets-sikt kanPå kortsysselsättningen.påobetydliga effekterrelativt
flerasikt finnsmarginellt. På långminskaellerantingen ökalösheten

beaktamåsteFackföreningararbetslösheten.faktorer påmotverkande
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den ökade konkurrensen på varumarknaderna vilket följer libe-av en
ralisering, de förhandlar lönerna. lederDetta till nedåtnär om en press

Ålönerna och därmed till lägre arbetslöshet. andra sidan bör hotet
invandring leda till kollektivavtal utökas till gälla deatt ävenattom

yrkesgrupper civilingenjörer,t.ex. idag har individuellsom en mer
lönesättning. Sökarbetslösheten för inhemsk arbetskraft kan också öka

immigranter söker arbete. Vår bedömningnär stora är attgrupper av
arbetslösheten kan komma öka minska, till följdänsnarast att snarare

utvidgningen.av
Kostnaderna för strukturomvandling förväntas bli relativten

begränsade i de nuvarande EU-länderna, inklusive i Sverige. Däremot
har identifierat vissa delar landet, i synnerhet län i Götaland, därav
effekterna östutvidgningen kan komma bli något De syd-att större.av
europeiska länderna kan också komma drabbas något hårdare änatt
övri EU.ga

Troligtvis kommer de samhällsekonomiska kostnaderna ärsom
förknippade med strukturomvandlingen bli betydligt omfattande imer

Åkandidatländerna. andra sidan pågår redan strukturomvandling ien
CÖEL transitionsprocessen. Relaterat till den redan pågåendegenom
omvandlingen förändringarna till följd EU-medlemskap medär ettav

sannolikt mindre betydelse.största av
Inkomstfördelningen kan också komma ändras. Den allmännaatt

CÖELjämviktsanalysen i al. visar hur kapitalägamaBrown i förloraret
något, medan arbetstagarna vinner på ökad integration. hänsynOmen
skulle också till de olika kategorier arbetskraft förväntastas av
lågutbildad arbetskraft vinna integrationen, åtminstone kortatt
sikt. Inkomstfördelningen också ekonomiskt-politiskt mycketär en
viktig fråga i kandidatländerna. Från ha haft mycket jämnatt en
inkomstfördelning under tiden planekonomier verkar detsom nu som

det huvudsakligen kapitalägare tjänat transitionen.ärom som
Åtgärder kan leda till jämnare inkomstfördelning verkar därförsom

vikt.mycket EU-utvidgning sådanEn exempel påärstor ettvara av en
åtgärd. Kapitalägama kan flera olika förloraorsaker påav en

Ökadutvidgning. specialisering i arbetsintensiva driver efter-varor ner
frågan på kapital; migration arbetskraft och inflöde fårkapitalav av

Östeuropaliknande effekter. Central- och bör därförI inte bara den
nationalinkomsten öka, inkomsterna kommer ocksåsammantagna utan

fördelas jämnare följd utvidgningen.att som en av
CÖELEftersom handeln med inte särskilt viktig för EU-ländernaär

bör inte heller inkomstfördelningen inom förändras specielltEU
Ävenmycket. resultaten i Brown al. antyder det faktiskt äret attom

arbetstagarna något vinster kapitalägama också igör större änsom
Österrike,Finland, Sverige och förväntar vi ändå framföralltdetattoss
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utvidgas,förlora EUkanarbetskraftlågutbildadrelativt attär som
bli vinnare.kankapitalägamaocksåoch kanskehögutbildademedan de

bli högstemellertid ändåbörinkomstfördelningenEffekterna
omfattande.specielltinte blirkort sikthandelnbegränsade, eftersom

fården dåeftersomhandeln öka något,visserligensikt kanPå lång men
effekternablirinombranschhandels.k.karaktären av

relativt små.ändåinkomstfördelningen
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tillväxtLångsiktig7

dennautvidgningenbeträffandefrågan ärviktigastekanskeDen om
ochnuvarandei det EUtillväxttaktlångsiktighögreleda tillkommer att

idiskuteratsmedelfristiga effekter,ochkandidatländerna. Kort-i som
engångsökningviktiga. Ensjälvfalletkapitel,tidigare är av

tillväxteffekterLångsiktigaroll.spelakannationalinkomsten storen
förändras varje år. Dettanationalinkomstenandra sidaninnebär å att

tillväxteffekterlångsiktigapotentielladärför åtkapitel ägnas av
efter någratillväxttaktenskillnader ismåEftersomutvidgningen. även

synnerligensådan analysnationalinkomstenförmycket ärbetyderår en
viktig.

de tillväxt-skiljas frånmåsteEU-medlemskapTillväxteffekterna av
Östeuropa dessaochi Central-uppnås ävenskulleeffekter omsom

möjligtfulltEU-medlemskap. Detfullvärdigt är attinte fickländer t.ex.
särskilja demedlemskap. Attsnabbtskulleländerdessa ävenväxa utan

medlemskapfullvärdigtuppkommertillväxteffekterextra genomsom
mindreblir därförPrecisioneninte helt lätt.vikt,såledesär stor menav

medelsiktigakort- ochdei demberäkningarnai dessa överän
välfärdsvinsterna54

vilkaintresseradegivetvis ocksåkapitelandraSom i är av
EU-länder.nuvarandeövrigafördel ochSverigeseffekterna blir för

ganskablirför dessaeffekternaemellertidAnalysen indikerar att
viktnågotkapitel läggai detta störredärförväljerVibegränsade. att

östeuropeiska länderna.ochcentral-vid de
diskuteraravsnitt 7.1följande IpåupplagtKapitlet sätt.är

rimligteffekter.långsiktiga Detoch är att antakort-mellanskillnaden
tillväxteffektenpotentielladen viktigastehandelsliberaliseringen äratt

effekterallmännadärföranalyseraravsnitt 7.2utvidgningen. I avav

l synpunkter.värdefullabidragit medHenrekson harMagnus
gickkapitel därföregåendei54 bakåt till fotnot 4här relateraLåt redanoss

Oftasttillväxteffekter.ochvälfärdslikställaibegränsningarnaigenom att -
omständighetervissaundervälfärd,också högretillväxtinnebär högre men

diskonteradedeninvesteringarförsåländer attkan avsätta stora resurser
emellertidverkar dettaEmpiriskttillväxt.ökadfaktiskt blir lägrevälfärden av

kandidatländema.vikt förbegränsadganskaproblemjust ett avvaranu
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handel på långsiktig tillväxt. Vi skulle därefter vilja diskutera mer
direkt hur tillväxten kan påverkas handelsliberalisering mellanav
CÖEL och EftersomEU. vi saknar dennaännu analys kommertyp av
vi i stället i avsnitt 7.3 analysera resultat från västeuropeisk integra-att
tion. De andra potentiella effekterna utvidgningen på tillväxt,av
primärt faktorrörlighet, studeras i avsnitt 7.4. I avsnitt 7.5genom
diskuterar vi hur dessa resultat kan tillämpas integrationen mellan
CÖEL och nuvarande EU. dettaI sammanhang vi ocksåpresenterar
vissa Östeuropa.empiriska resultat tillämpliga på Central- och
Slutligen, i 7.6 vi våra slutsatser.presenterar

7.1 Bakgrund

Vad vi hittills har diskuterat effekter utrikeshandel,är migration ochav
kapitalrörelser, kan leda till förändringar nationalinkomstenssom av
nivå, inte den långsiktiga tillväxten. Uppenbarligen kanmen av
utvidgningen CÖEL.positiva engångseffekter, åtminstone i Dessage
effekter kommer dock inte omedelbart kräver anpassningar underutan

lång period. Trots det det ändå viktigt skiljaär på dessaen att
engångsvinster och på långsiktiga tillväxteffekter.

Potentiellt alltså dynamiskaär vinster betydelse, ochstorav
utvidgningen skulle få betydelse denstörst också kunde påverkaom
den långsiktiga tillväxttakten. På några års sikt kommer ganskaäven
små höjningar tillväxttakten vikt betydandeatt större änav vara av mer
engångseffekter. BNP capita i princip funktion per-capita-ärper en av
tillgången på fysiskt kapital, humankapital och naturtillgångar, samt av
hur dessa omvandlas till och tjänster denresurser varor genom

Ökningentillgängliga teknologin. BNP capita blir då resultatettav per
per-capita ökning i tillgången på produktionsfaktorer och/ellerav en en

förbättrad teknologi.
Detta den generella bakgrundenär till diskussion EU:sen om

utvidgning och den långsiktiga tillväxten. deI nästföljande avsnitten
skall vi diskutera denna fråga specifikt. Vi börjar medmer en
diskussion handel och långsiktig tillväxt.om
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tillväxtHandel och7.2

pånivåeffekterleda tillkaninternationell handeluppenbartDet är att
tillväxt-långsiktigapåverka denocksåhandelcapita. KanBNP per
visa påvarit svårthar längedetdet, attMycket tyder påkurvan men

använder denteoretisk analys. Omformellidetta skerhur manmeren
utgångs-teoretiskSolow, 1956Solow-modellentraditionella som en

tillväxttakt.högretillsikt ledahandel långpunkt kan inte en
tillväxteffektema ärberäkningenvidytterligareförstaEtt steg av

förväntaskantillväxtökningtill denhänsyndärför temporäraatt ta som
ökadeinkomst-/produktionsnivån. Denengångshöjning ifölja på en
inves-ökadeframdriversparande, vilkettill ökatlederinkomsten ett

såupphörakommerinvesteringarnaökning i attteringar. Denna
jämvikten nåtts.densmåningom när nya

tillväxtteorin harinommodellutvecklingdecennietsDet senaste
mekanismer,antalidentifieramöjligtgjort detemellertid ettatt genom

långsiktigadenökatänkashandel kaninternationell ävenvilka
tillväxt-endogenadeegenskap hostillväxttakten. En gemensam

regelavtagande.icke Ikapitalavkastningen på ärmodellema är att
inkluderaskapitalrealtochvid mening,kapital ibrukar utöverses

teknologi ikunskapskapitalhumankapital ochbådenormalt
definitionen.

vilkatillväxtmodeller,endogenagenerationensandraspeciellt denl
studien Romerinflytelserikai denutgångspunktsinkan sägas ta

påför tillväxtenavgörandeinnovationerendogenabetonas1990, som
mikrofundamentkraftfullareerbjuderidé avsevärtlång sikt. Denna ett

påtillväxtbefrämjande ävenhandel förväntasför påståendet att vara
Rivera-Batiz Romersärskilt ianalyserasfrågasikt.lång Denna

med världs-integreradeländerförsta hardet är1991. För mersom
isolerade länder. Ikunskapsbastilltillgång änekonomin större meren

denstorlekkunskapsbasensaggregeradedenpåverkarmodellderas
tillleder i sindettaochkankunskap turmed vilkentakt genereras,ny

förbättradlederandratillväxttakt. detFörlångsiktighögre enen
ochtjänsterökat utbyteteknologi,spridning varor,avgenomnyav

världs-förteknologierutvecklatvingasföretagentillidéer, att nya
ekonomin.inhemska Dettabegränsadedenbara förmarknaden och inte

utveckling.forskning ochdubblering inomförrisken kostsamminskar
frånocksåinnovationerökningtredjedetFör uppmuntras aven

potentielladenökarintegrationekonomiskefterfrågesidan genom
riskenautarki finnsvidgällerfjärdedetkraftigt.kundkretsen För att

Henrekson,avsnitt följernästföljande55 detta ochframställningen idelEn av
1997.och1996, Greenawayoch TorstenssonTorstensson
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företag innehar monopol på viss innovationatt ett inom sin bransch.en
förhållandevisI litet land blir det möjligt förett monopolföretaget att

välja inte innovera nöja sig med inhöstaatt monopolvinstemautan att
för den tidigare innovationen. Vid ekonomisk integration däremot blir
strategin avstå från innovera i princip omöjligatt se Baldwin,att även
1993.

I teoretiska modeller emellertid inte effekterna handelär påav
tillväxt entydiga. Det verkar visserligen rimligt teknik spridsatt ny
snabbare i länder har ekonomi iöppen slutnaänsom en mer
ekonomier. Detta också i de teoretiska modeller medantas hjälpvars

studerat sambandet mellan handel och tillväxt. Genom handelman
kommer den tillgängliga kunskapsmassan öka. Huruvida de tekniskaatt
framstegen i övrigt också blir snabbare beror på i vilka sektorer landett
har komparativa fördelar.

Det må det inte finns något helt klart teoretisktatt sambandvara
mellan handel och tillväxt. Empiriskt tyder dock mycket på utrikes-att
handel faktiskt tillväxtfrämjande. Påär ytligt plan verkar deett mer
länder valt utåtriktad politik, de asiatiska NIC-ländema,t.ex.som atten
ha betydligt högre tillväxt länder fört importbefrämjandeän som en
politik.

Mer formella studier tycks också bekräfta detta. Ett antalstort
empiriska studier har genomförts, där försökt uppskatta de lång-man
siktiga tillväxteffektema ekonomisk integration i allmänhet. Deav
flesta dessa studier på tvärsnitt länder,görs på tid harav av men senare
det kommit några studieräven där analyserar tidsseriedata förman
enskilda länder.

I tvärsnittsstudiema har i regel frånutgått tillväxtekvation, iman en
vilken något handelsmått adderats till de övriga konventionella
tillväxtvariablema, vilka normalt som minimum inkluderar mått påett
initial inkomst, investeringar i realkapital och investeringar i
humankapital. dessaI studier har regel funnit kraftigt stöd förman som

liberal handelspolitik i allmänhetatt tillväxtbefrämjande. Viären
hänvisar till Edwards 1993 för bred översikt denna typen av av
tvärsnittsstudier.

deI tvärsnittsstudier där skattar tillväxtekvationer, och där bl.a.man
investeringar och olika mått på handelspolitik ingår bland de
förklarande variablema, det definition så handelspolitikenär kanattper
påverka tillväxten endast påverka takten i den tekniskaattgenom
utvecklingen. Om det exempelvis så handelspolitiken huvud-är att
sakligen påverkar tillväxten indirekt, den påverkarattgenom
investeringarna positivt, fångas denna effekt inte upp.

Ett och problem med dessaannat större tvärsnittsstudier är att
resultatet, visats Levine Renelt 1992, liberalattsom av en mer
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bestående. Attheltregel inteitillväxtbefrämjande ärhandelspolitik är
effektenmöjligtdetinnebär attbestående ärattinteresultatet är

övrigavilkavarierarinsigniñkant,blir närellerförsvinner man
skattas.tillväxtekvationi deninkluderasvariabler somsom

regionaltillväxteffekterFörväntade7.3 av

handelsliberalisering
föregåendeistudierempiriska presenteratsochteoretiskaDe som

ocksåpåverkakanliberaliseringgenerellsåledesantyderavsnitt att en
emellertid intebetydertillväxttakten. Dettalångsiktigaden

europeiskspecifiktochintegration,regionalnödvändigtvis att mer
empirisk fråga.Dettatillväxten. ärpåverkatockså harintegration, en

frågan.analyseratocksåharstudierantalEtt
produk-jämföradirektmedinleder1996a attSeghezzaBaldwin

urvalmedEFTA-ländema störreoch etti EGtivitetsökningstakter
denindikationförstafådärigenomförOECD-länder, omatt en

tillväxteffekter.positivahaftkan haiintegrationen Europaekonomiska
ihögrevaritfaktorproduktivitettotalitillväxttaktenfinnerDe att

underländerOECD-urvaletdetiEG/EFTA-ländema störreän av
1971-90.perioden

visssåledesdettapåsiffermaterialet sättanalys enEn gerav
positivhafti Europaintegrationenekonomiskadenpåindikation enatt

väldrakunnaförproduktivitetsökningstakten. Men attpåeffekt
analyseranödvändigtdeteffekterna attärunderbyggda slutsatser om

påeffekternaisolerametoder. Förstatistiskamed attdatamaterialet
övrigaeffekternakrävsintegration, RI,regional attjusttillväxten avav

statistiskmeddetblirbeaktas. Dessutomsamtidigttillväxtfaktorer en
effekterna.kvantifieramöjligtanalys att

tillväxt-långsiktigadeberäknaförsöknågraockså gjortshar attDet
påtillväxtekvationermotsvarandehjälpmedRIeffektema avav

har1992PanagariyaMelo, Montenegrodeländer.tvärsnitt av
enkelRItillväxteffekter attlångsiktigaundersökt anpassa engenomav

i tvådelasLändernaländer.101tvärsnitttilltillväxtekvation uppett av
påRIEffektenutvecklingsländer.ochOECD-länder avgrupper:

dummy-inkluderarfångaskunna atttillväxten antas mangenom
förklarings-Andratullunioner.ochfrihandelsområdenförvariabler

på human-måttcapita,initial BNP ettinkluderasvariabler är persom
fördelsestimerasModelleninvesteringskvoten.påochkapitalstocken

Med1973-85.och1960-72delperiodemafördelsperioden 1960-85,
1960-72,SACUUnionAfrican CustomsSouthernundantag,endaett
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finner de ingen positiv tillväxteffekt Åregional integration. andraav
sidan bör betonas de Melo al. inte undersökeratt huruvidaet RI haft en
positiv effekt på investeringarna och därmed indirekt påverkat
tillväxten positivt.

På tid har det också kommit studier i vilkasenare Rlzs
tillväxteffekter undersökts med hjälp tidsseriedata och kointegra-av
tionsanalys. Coe Moghadam 1993 finner exempelvis 0,3att
procentenheter den genomsnittliga tillväxttakten i Frankrike underav
1980-talet kan tillskrivas EG-medlemskapet. Baldwin Seghezza
1996 bygger sin analys tillväxteffekter RI på Coe Helpmansav av
1995 inflyteslserika studie. Coe Helpman använder paneldata för
OECD-ländema, och finner bl.a. ökad satsningatt på iFoU utlandeten
höjer den totala faktorproduktiviteten TFP i det landet. Baldwinegna

Seghezza tillåter i sin modell effekten utländskatt FoU påverkarav
TFP på olika i EU- och icke-EU-länder.sätt finnerDe vissa belägg för

EU-länder draratt utländsk FoUnytta vad icke-EU-länderänmer av
kan Med tankegöra. på resultaten i dessa studier det mycketärnya
förvånande de Melo, Montenegroatt och Panagariya 1992 inte fann
någon långsiktigt Åpositiv tillväxteffekt RI. andra sidan detärav
viktigt påminna deatt studerat initial inkomstatt och investeringar;om
de beaktar exempelvis inte eventuella effekter handelspolitiken motav
tredje land. De heller inteutsätter sina skattningar för några känslighet-
sanalyser.

kanskeDen omfattande studienmest tillväxt och regionalav
integration Henrekson,är Torstensson Torstensson HTT, 1997. I
denna studeras effekterna regional integration och tillväxt i Europaav
mellan 1976-85. Tidsperioden borde speciellt intresse dåvara av
statiska effekter integrationen avklingat, och alla tullar avskaffats.av I
deras grundmodell förklaras den genomsnittliga tillväxttakten i BNP

capita i länder115 för perioden 1976-85. Som förklaringsvariablerper
används real BNP capita i respektive land år 1976 för hänsynper att ta
till upphinnareffekten, genomsnittligt antal utbildningsår 1980 för att
kontrollera för humankapitalnivån, RERD-måttet snedvridningen i
den reala växelkursen, för särskilja effekteratt handelspolitik iav
allmänhet från effekter RI och dummyvariabelav en ettsom anger om
land medlem iär EG eller EF TA.

Den skattade grundmodellen får fungera förhållandevissägas väl:
alla variabler har förväntat tecken och signifikantaär på fem procents-
nivån. Särskilt skall betonas EG/EFTA-dummynatt signifikantär
positiv och förhållandevis punktskattningenstor; EG/EFTA-attanger
medlemskapet, allt lika, haft positiv tillväxteffektannat på drygten en
procentenhet år. När särskiljer EG- och EFTA-medlemmarper man
från varandra kan vi heller inte visa EG- och EFTA-medlemskapatt
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grundmodellenindikerarSåledes atttillväxteffekt.olikahaft
tillväxtbefrämjande.varitEG/EFTA-medlemskap

teknisksnabbaretillväxteffekter,positivadeUtöver ensom
integrationeneuropeiskadenmöjligtdet fulltmedfört,utveckling attär

investeringarnatillväxteffekterpositivahaft indirekta attgenom
1996SeghezzaBaldwinExempelvisstimulerats. argumenterar

möjligtocksådetredanvi attfallet. Som ärför såkraftfullt antyttäratt
inflationen. Fördämpande effekt utrönahaft attintegrationen en

inflationsekvationer. Deochinvesterings-skattade HTTdetta separata
EG/EFTA-medlemskap,effektinflationsdämpandevissdåfann aven

eller påinvesteringskvotensigeffekt påpositivinte någon envaremen
tillväxteffekt.55investeringstaktsgiven

tillväxtfaktorer.andraantaltilltagits hänsynstudien har stortI ett
fåMedtillväxten.effekt påisolera RI:sgörligaste måniförDetta att

höjde deneller EFTAmedlemskap i EGdefinnerundantag genom-att
positiv tillväxt-perioden. Enstuderadedenundertillväxttaktensnittliga

medochu-länder,ochmed bådetvärsnittsstudiererhålls videffekt
skattadeOECD-länder. Denbegränsade tillpaneldataochtvärsnitts-

ochmellan 0,6varierarintegrationeneuropeiskadentillväxteffekten av
snabbarefråntillväxteffekten härrörHelaår.procentenheter1,2 per

förbeläggsåledes ingafinnerföljd Mantill RI.utvecklingteknisk av
investeringarna.effekt påpositivhaftEG/EFTA-medlemskapatt en

denindikationer påfinner vissa attocksåbörDet nämnas att man
inflationenden lågaföljddelvis kantillväxteffektenpositiva avenvara

iEuropa.
denlitteraturgenomgången,vill dra ärvi attslutsatsDen av

statiskahabehöverinte endasti Europaintegrationenregionala
statistisktekonomiskt ochhaftkan haocksåengângseffekter utan en

kantillväxttakten. Dettalångsiktigadeneffektsignifikant vara av
de gårösteuropeiska länderna,central- och närdeförintresse nustort

EU-ländema.nuvarandemed deintegrationalltförin närmare

och tillväxtFaktorrörlighet7.4

liberalisemgenbartbegränsad tillinteutvidgningenUppenbart är av
kapitalarbetskraft ochViktigt ocksåEU-ländema.handeln med är att

CÖEL nuvarande EU-och defritt mellansigutvidgning fårvid röraen

svenskt EU-investeringseffektemapositivaförväntade ettDe av
års EU-betonades 1994faktormedlemskap avsomvar en

det1997 gåral.HenreksonUtifrån1994:6.konsekvensutredning SOU et
slutsats.sådanstöd forfinnadock inte att en -
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länderna. Påverkar detta också tillväxten Här område där vi harär ett
betydligt mindre teoretisk såväl empirisk kunskap. Detta harav som
emellertid inte hindrat väletablerade ekonomerävenatt uttalat sig om
faktorrörlighetens tillväxteffekter. Så hävdar Layard al. 1992t.ex. et

Östeuropatillväxten i Central- ochatt kan öka tillåterväst störreom
migration. Stora förhoppningar har också ställts på multinationellaatt

CÖEL.investeringar Ärska bidra till ökad tillväxt i det så Innan vi
på denna fråga ska vi något gå igenom existerande analyser påsvarar

området.
Det inte omöjligtär kapitalrörlighet kan bidra tillatt att

tillväxttakten förändras. På detta område det emellertid mycketär
viktigt vi reder begreppen.att Låt igennoggrant tänkaut oss oss en

Östsituation med två länder, och Väst. Vi ocksåantar att
Öst",avkastningen på kapital högre i så kapitalär kommeratt röraatt

sig dit från Väst. Utan några effekter på teknologin dett.ex. är
iÖstuppenbart BNP kommer stiga och minskaatt i Väst.att Om

Östkapital flödar till i varje tidsperiod kommer den långsiktiga
tillväxten BNP bli högre där kapitalrörlighet.att än Påutanav samma

blir tillväxten i Västsätt lägre. Men det inte säkert national-är att
Öst.inkomsten också stiger i Avkastningen från kapitalet tillfaller

dess i Väst, och tillväxtenägare i behöverBNI inte påverkas av
kapitalrörligheten. Distinktionen mellan ochBNP BNI i detta fallär

57alltså viktig.
Om BNI, den relevantaär måttstocken i detta fall,mest ocksåsom

Öst,ska stiga i följd kapitalrörligheten, behöver densom en av
tillgängliga teknologin påverkas kapitalflöden. Detta inteärav
omöjligt. I synnerhet verkar det rimligt internationella direktinves-att
teringar multinationella företag kan påverka spridningengenom av
teknologi från medÖsttill mindre utvecklade länder, i falletmer som
och Väst, och kan upphov till s.k. spillovers.ge

Vissa empiriska försök har gjorts tillväxteffektemaatt testa av
multinationella företag. Dessa resultat antyder förekomstenatt av
multinationella företag leder till högre tillväxt i värdländema. tycksDet
emellertid tillväxteffektema direktinvesteringar beror påsom om av
värdlandets ekonomiska struktur, såsom öppenhet i handel, tillgång till
humankapital och väl fungerande institutioner. Angående migration
och tillväxt kan inte dra några generella slutsatser. Såväl teoretiskaman

empiriska studier allt för fåtaliga ochär vi väljer därför bortsesom att
från eventuellt samband.ett

57En sådan distinktion hade varit viktig i fallett.ex. Irland. Irlandsatt göra
tillväxtframgångar, imponerande, har oftaän överdrivits därförom att man

sig BNP.använt av
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ÖsteuropaochCentral-Tillväxt i7.5

hakani EuropaintegrationenregionaladensåledestycksDet som om
signifikanta.statistisktochekonomisktbådevariteffekterhaft som

CÖEL tillväxtfå högrekommerockså attdärförvi genomKan anta att
studierfrånresultatenkanUppenbartEU-medlemskap av

ochcentral-till deöverförasomedelbartinteintegrationvästeuropeisk
integrationeuropeiskfasertidigareMedanösteuropeiska länderna. av

handlarinkomstnivåerungefärpåvaritländergällt sammasom
olikaheltländer påmellanintegrationutvidgningen om

utvecklingsnivåer.
CÖELs delfördettaskälemellertid knappast attfinns att troDet

vissafinns dettillväxteffektema. Tvärtomminskaskullenödvändigtvis
skulleländerutveckladehögtmedintegrationenskäl varatro attatt

studieutvecklingsnivåer. Enlägreländerförtillväxtfrämjande av
Deintresse.1995Hoffmeister stortoch ärHelpmanCoe, av

drahandel kanländer nyttautvecklademindreundersöker genomom
Resultatenhandelspartner.utveckladeutförsden FoU meravsomav

länder.utveckladei mindreproduktivitetseffekterbetydandepåvisar
kunskapsöver-vilkenmekanismertänkbarafinns fleraDet genom

insatsvaror.importsådankan ske. Enföringen är av
handelnökarEU-medlemskapochEuropaavtalenGenom senare

deskälCÖEL godafinns attnuvarande EU. Det att troochmellan
skulleHoffmeisterochHelpmanidentifieras Coe,mekanismer avsom

kanländerna. Deösteuropeiskaochcentral-förockså derelevantavara
derasochnuvarande EU,iFoUdradärmed förväntas nytta av

rimligtocksåöka. attförväntas Det att troärlångsiktiga tillväxt samma
tillEU-ländernuvarandekommittidigaretillväxteffekter,typ somav

CÖEL positivt.itillväxtenlångsiktigadenpåverkaockså bördel,
påstorleksordningenÄr bedömanågotmöjligtdet att

försiktiga.mycketuppenbarligenvimåstetillväxteffektema Här vara
kanjämförelseEnsvåraminst göra.kvantifleringar attSådana är sagt

nuvarandetillfallit detillväxteffekterdestorleksordningen somvara
tillväxttaktenökning1997enligt HTTvilketEU-ländema, avvar en

år.minst 0,5 procent per
någratroligtspecielltdet inteförefaller attdäremotnuvarande EUI
finnsVisserligenuppstå.kommertillväxteffekterlångsiktiga attstora
falletitillväxtvinsterlångsiktiga änbetydandetillmöjligheterstörre

ochcentral-deAnledningeneffekter. ärmedelsiktiga attochmed kort-
betydandeoch blihunnitdåländerna växaösteuropeiska mer

CÖEL deikappsigförvänta växerintedock attekonomiskt. Man
därförtidsrymd. Slutsatsen ärrimliginomEU-ländemanuvarande en

itillväxteffekterlångsiktiga ävenvissasigförväntakanvisstatt man
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nuvarande EU, dessa blir betydligt lägreatt för de central-än ochmen
östeuropeiska länderna.

CÖELEmpiriska belägg från

Finns det några CÖELempiriska belägg från utvecklingen i Det är
Östeuropa.mycket tidigt diskutera tillväxttakter iatt Inte minst detär

svårt utvärdera effekterna denatt önskade integrationen med EU.av
Tidsaspekten faktorär beakta. Tillväxt viatt ären settsom per
definition långsiktigt fenomen.ett Att då efter bara knapptett
decennium försöka utvärdera effekterna i sig svårt.är

Två ytterligare svårigheter tillkommer dock i fallet med de central-
och östeuropeiska kandidatländema. För det första har alla länder
genomfört antal olika åtgärder, och detett stort blir därför svårt att
särskilja effekten enstaka åtgärder, såsom öppningen Denväst.av mot
andra svårigheten det naturliga produktionsbortfallär sker vid såsom
dramatiska ekonomiska förändringar i de förra planekonomiema.som
Negativa tillväxttakter behöver inte då tecken påens vara en
misslyckad ekonomisk politik, på drastiska ekonomisk-utan attsnarare
politiska åtgärder genomförts.

Vissa begränsade försök utvärdera tillväxteffekter denatt av
CÖELekonomiska integrationen i har dock ändå genomförts. Sachs

och Warner 1995 sådant.gör Deras utgångspunktett de reformerär
Östeuropagenomförts i Central- och sedan 1990 och i de förrasom

Sovjetrepublikema sedan 1992.
De utgår från index på handelsreformerett konstrueratssom av

EBRD, och relaterar sedan detta index till den ekonomiska tillväxten i
de studerade länderna. Deras slutsats den kraftigasteär att
liberaliseringen handeln också haft den minsta nedgången i BNPav
under de första åren reform, och de också snabbare komattav att
uppnå positiv ekonomisk tillväxt.

Sachs och Warner själva försiktigaär med dra långtgåendeatt
slutsatser från dessa enkla samband, författarna påverkar, ärmen som
empiriska data åtminstone konsistenta med positivt samband mellanett
handelsliberaliseringen Östeuropaoch tillväxttaktema i Central- och
och i förra Sovjetunionen. Bland andra indikationer det ytterligareär en
aspekt talar för tillväxten i kandidatländemaatt kan komma ökasom att

handelsliberalisering, utvidgningen.t.ex.genom genom

7.6 Slutsatser
.
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kantillväxttakten positivtlångsiktigadenpåverkarutvidgningenOm
Även efterlederi tillväxtenökningarsmåerhållas.välfirdsvinsterstora

empiriskaochTeoretiskainkomstökning.betydandetid till enen
tillväxttaktenpåverkakaninternationell handelhurvisat påstudier har

utvecklingen. Detteknologiskai densnabbare taktpositivt, t.ex. genom
regionaleuropeiskindikationer påempiriskaocksåfinns attnu

tillväxttakten.effekterhaftintegration har
troligtknappastemellertiddetEU-ländema attnuvarandede ärFör

Östeuropa spelakommerCentral- ochmedhandel attökad enen
inteHandeln kommertillväxten.ekonomiskadenroll förspeciellt stor
tillupphovföromfattandetillräckligtblilång sikt attpå att geens

aspekterandrahellertillväxteffekter. Intebetydandespeciellt av
i detillväxtenpåeffekterha någraförväntasutvidgningen kan större

dockkantillväxtenökningarVissaEU-ländema.nuvarande av
ochländernaösteuropeiskaoch växercentral-deochförväntas mer
kandestointegrationspartner, störrebetydandeblirdärmed sommer

bli.itillväxteffektemalångsiktigade västockså
kandi-östeuropeiskaochcentral-för deannorlundaSituationen är

EU-ländemanuvarandemed dehandelndemdatländema. För är av
tillväxttaktenlångsiktigaockså dentroligtdärförbetydelse. Det är att

börminstavgörande Intepositivt på sätt.påverkaskommer ettatt
tillbidrakunnainvesteringarinternationellaochinternationell handel

kandidatländema.utveckling iteknologisksnabbare
CÖEL skulle ökaitillväxtenanledningarfinns flera attDet att tro

finnsförstadethandelsliberalisering. Förkonsekvens avsom en
till högreledabörhandelsliberaliseringvarförskäl tillteoretiska
tycks densynnerhetbekräfta detta.tycks IstudierEmpiriskatillväxt.

Vidaretillväxteffekter.positivaupphov tillintegrationeneuropeiska ge
positivtländerutvecklademedintegrationverkar det mersom om

finnsländer.utvecklade Detmindrefaktorproduktiviteten ipåverkar
snabbastplanekonomierde f.d.indikationer påvissaockså att som

tillväxttakter.positivauppnåttförstutrikeshandel ocksåsinliberaliserat
itillväxttaktenpåverkapositivtkan ocksåinvesteringarMultinationella

Östeuropa.ochCentral-
positivahaförväntasknappastdäremotintegration kanRegional
handels-restriktivhardeltagande ländernadetillväxteffekter enom

CÖEL innebäri EUInlemmandetländer.utanförståendepolitik mot av
land blirtredjehandelshinder ocksåde förrasemellertid gentemotatt

sinliberaliseraytterligareförbundit sig externaocksåharlägre. EU att
förväntavi kantill varförskälhandelspolitik. Detta är ännu ett oss

östeuropeiskacentral- ochi detillväxteffekterlångsiktigaochpositiva
imedlemmar EU.blirländer som
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tillväxtLångsiktig8

dennautvidgningenbeträffandefrågankanske viktigaste ärDen om
ochnuvarandei det EUlångsiktig tillväxttakttill högreledakommer att

idiskuteratsmedelfristiga effekter,ochkandidatländema. Kort-i som
engångsökningviktiga.självfallet Enkapitel,tidigare är av

tillväxteffekterLångsiktigaroll.kan spelanationalinkomsten storen
varjeförändras år. Dettanationalinkomstenandra sidaninnebär å att

tillväxteffekterlångsiktigapotentielladärförkapitel åtägnas av
efter någratillväxttaktenskillnader ismåutvidgningen. Eftersom även

synnerligenanalyssådannationalinkomstenmycket förbetyderår är en
viktig.

från deskiljasEU-medlemskap måsteTillväxteffektema av
Östeuropai Central- ochskulle uppnåstillväxteffekter även omsom

fulltEU-medlemskap. Detfullvärdigtländer inte fick ärdessa t.ex.
medlemskap. Attsnabbtskulledessa ländermöjligt växa även utanatt

ñillvärdigttillväxteffekter uppkommersärskilja de extra genomsom
blirPrecisionenhelt lätt.vikt, intesåledesmedlemskap är stor menav
ochde kort-demberäkningarna ii dessadärför mindre överän

välfärdsvinstema.58medelsiktiga
intresserade vilkagivetvis ocksåkapitel vii andraSom är av

EU-länder.nuvarandeövrigadel och förför Sverigeseffekterna blir
ganskaför dessa blireffekternaemellertidindikerarAnalysen att

viktnågoti kapitel läggadärför dettabegränsade. Vi väljer störreatt
östeuropeiska länderna.ochvid de central-

vidiskuteraravsnittföljande 8.1upplagt på IKapitlet sätt.är
rimligtlångsiktiga effekter.och Detskillnaden mellan kort- är att anta
tillväxteffektenpotentiellaviktigastehandelsliberaliseringen denäratt

effekterdärför allmännaanalyserar viavsnitt 8.2utvidgningen. I avav

synpunkter.med värdefullaHenrekson har bidragitMagnus
vi gick5 föregående kapitel därtill fotnot irelatera bakåt 4Låt redan häross
Oftasttillväxteffekter.välfärds ochlikställabegränsningarna iigenom att -

omständigheterunder vissavälfärd,tillväxt också högreinnebär högre men
diskonteradeinvesteringar denförländer såkan attavsätta stora resurser

emellertiddettaEmpiriskt verkarökad tillväxt.välfärden faktiskt blir lägre av
kandidatländema.vikt förganska begränsadproblemjust ettvara avnu
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handel på långsiktig tillväxt. Vi skulle därefter vilja diskutera mer
direkt hur tillväxten kan påverkas handelsliberalisering mellanav
CÖEL och EftersomEU. vi saknar denna analys kommerännu typ av
vi i stället i avsnitt 8.3 analysera resultat från västeuropeiskatt
integration. andraDe potentiella effekterna utvidgningen tillväxt,av
primärt faktorrörlighet, studeras i avsnitt 8.4. I avsnitt 8.5genom
diskuterar vi hur dessa resultat kan tillämpas på integrationen mellan
CÖEL och nuvarande dettaEU. I sammanhang vi ocksåpresenterar

Östeuropa.vissa empiriska resultat tillämpliga Central- och
Slutligen, i 8.6 vi våra slutsatser.presenterar

8.1 Bakgrund

Vad hittills har diskuterat effekter utrikeshandel, migrationär ochav
kapitalrörelser, kan leda till förändringar nationalinkomstenssom av
nivå, inte den långsiktiga tillväxten. Uppenbarligen kanmen av

CÖEL.utvidgningen positiva engångseffekter, åtminstone i Dessage
effekter kommer dock inte omedelbart kräver anpassningar underutan

lång period. Trots det det ändå viktigt skilja på dessaär atten
engångsvinster och långsiktigapå tillväxteffekter.

Potentiellt alltså dynamiska vinster betydelse,är ochstorav
utvidgningen skulle få betydelse den också kunde påverkastörst om
den långsiktiga tillväxttakten. På några års sikt kommer ganskaäven
små höjningar tillväxttakten vikt betydandestörreatt änav vara av mer
engångseffekter. capitaBNP i princip funktion per-capita-ärper en av
tillgången på fysiskt kapital, humankapital och naturtillgångar, samt av
hur dessa omvandlas till och tjänster denresurser varor genom

Ökningentillgängliga teknologin. BNP capita blir då resultatettav per
per-capita ökning i tillgången på produktionsfaktorer och/ellerav en en

förbättrad teknologi.
Detta den generella bakgrunden till diskussionär EU:sen om

utvidgning och den långsiktiga tillväxten. deI nästföljande avsnitten
skall vi diskutera denna fråga specifikt. Vi börjar medmer en
diskussion handel och långsiktig tillväxt.om
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tillväxtochHandel8.2

nivåeffekter påleda tillinternationell handel kanuppenbartDet är att
långsiktigapåverka denhandel ocksåcapita. KanBNP per

varit svårtdet har längedet,Mycket tydertillväxtkurvan attmen
analys.formell teoretisk Omsker ivisa hur detta manen mer

Solow, 1956Solow-modellentraditionellaanvänder den ensom
leda till högrelång siktinte handelutgångspunkt kanteoretisk en

tillväxttakt.
tillväxteffektemavid beräkningenytterligare ärförstaEtt steg av

förväntastillväxtökning kantill dendärför hänsyn temporäraatt ta som .
ökadeinkomst-/produktionsnivån. Denengångshöjning ifölja på en
ökadeframvilket driverökat sparande,leder tillinkomsten ett

upphöra såkommeri investeringarnaökninginvesteringar. Denna att
jämvikten nåtts.densmåningom när nya

tillväxtteorin harmodellutveckling inomdecennietsDet senaste
antal mekanismer,identifieramöjligtemellertid gjort det ettatt genom

långsiktigaöka denhandel kan tänkasinternationellvilka även
de endogenaegenskap hostillväxttakten. En gemensam

avtagande.kapital icke Iavkastningen påtillväxtmodellema ärär att
inkluderasrealt kapitalochi vid mening,brukar kapitalregel utöverses

teknologi ikunskapskapitalochhumankapitalbådenormalt
definitionen.

vilkatillväxtmodeller,endogenagenerationensspeciellt den andraI
studieninflytelserika Romeri denutgångspunktsinkan sägas ta

för tillväxten påavgörandeinnovationerendogenabetonas1990, som
mikrofundamentkraftfullareidé erbjudersikt.lång Denna avsevärtett

tillväxtbefrämjande påförväntashandel ävenför påståendet att vara
Rivera-Batiz Romersärskilt ifråga analyserassikt.lång Denna

integrerade medländerförsta hardet1991. För är mersom
isoleradekunskapsbastillvärldsekonomin tillgång änstörre meren

kunskapsbasensaggregerademodell påverkar denländer. derasI
leder ioch dettakunskap kanmed vilkenstorlek den takt genereras,ny

lederdet andratillväxttakt.långsiktig Förtill högresin tur enen
utbyteökatteknologi,förbättrad spridning varor,avgenomnyav

teknologier förutvecklatvingastill företagentjänster och idéer, att nya
ekonomin.inhemskabegränsadebara för denvärldsmarknaden och inte

ochforskningdubblering inomför kostsamminskar riskenDetta
ocksåinnovationerökningdet tredjeutveckling. För uppmuntras en av

potentiellaökar denekonomisk integrationfrån efterfrågesidan genom

59 följer Henrekson,nästföljande avsnitti detta ochdel framställningenEn av
1997.1996, och Greenawayoch TorstenssonTorstensson
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finns riskenkraftigt. fjärde gäller vid autarkikundkretsen detFör att
bransch.innovation inom sinföretag innehar monopol på vissettatt en

monopolföretagetmöjligt förförhållandevis litet land blir detI attett
monopolvinstemamed inhöstavälja inte innovera nöja sig attatt utan

blirekonomisk integration däremotför den tidigare innovationen. Vid
Baldwin,princip omöjligstrategin avstå från innovera i se ävenatt att

1993.
effekterna handelmodeller emellertid inte påteoretiskaI är av

teknik spridsvisserligen rimligttillväxt entydiga. verkarDet att ny
ekonomi i slutnasnabbare i länder har änöppen mersom en

modeller med hjälpockså i de teoretiskaekonomier. Detta antas vars
tillväxt. handelsambandet mellan handel och Genomstuderatman

tekniskaöka. Huruvida dekommer den tillgängliga kunskapsmassan att
landberor på i vilka sektorerframstegen i övrigt också blir snabbare ett

komparativa fördelar.har
finns helt klart teoretiskt sambandmå det inte någotDet attvara

dock myckettillväxt. Empiriskt tydermellan handel och att
ytligt plan verkarfaktiskt tillväxtfrämjande. Påutrikeshandel är ett mer

asiatiska NIC-ländema,valt utåtriktad politik, dede länder t.ex.ensom
fört importbefrämjandebetydligt högre tillväxt länderha änatt som en

politik.
detta. antalstudier tycks också bekräfta EttformellaMer stort

försökt uppskatta deempiriska studier har genomförts, där man
integration i allmänhet.tillväxteffektema ekonomisk Delångsiktiga av

tid harpå tvärsnitt länder, påflesta dessa studier görs men senareavav
föranalyserar tidsseriedatadet kommit några studier däräven man

enskilda länder.
tillväxtekvation, ii regel utgått fråntvärsnittsstudiema harI enman

övriga konventionellaadderats till devilken något handelsmått
inkluderar mått påtillväxtvariablema, vilka normalt minimumsom ett

irealkapital och investeringarinitial inkomst, investeringar i
stöd förhar regel funnit kraftigthumankapital. dessa studierI somman

tillväxtbefrämjande. Viliberal handelspolitik i allmänhet äratt en
översikt dennahänvisar till Edwards för bred1993 typ avaven

tvärsnittsstudier.
bl.a.tillväxtekvationer, och därde tvärsnittsstudier där skattarI man

bland dehandelspolitik ingårinvesteringar och olika mått på
handelspolitiken kanförklarande variablema, det definition såär attper

takten i den tekniskapåverka tillväxten endast påverkaattgenom
handelspolitikenutvecklingen. det exempelvis såOm är att

den påverkarhuvudsakligen påverkar tillväxten indirekt, attgenom
fångas effekt inteinvesteringarna positivt, denna upp.
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tvärsnittsstudiermed dessaoch problemEtt är attstörreannat
liberalLevine Renelt 1992,resultatet, visats att en meravsom

helt bestående. Atttillväxtbefrämjande i regel intehandelspolitik ärär
effektenmöjligtbestående innebär detresultatet inte ärär attatt

övrigavarierar vilkainsignifikant,försvinner eller blir när man
tillväxtekvation skattas.inkluderas i denvariabler somsom

regionaltillväxteffekterFörväntade8.3 av

handelsliberalisering

i föregåendestudierteoretiska och empiriskaDe presenteratssom
ocksåliberalisering kan påverkagenerellavsnitt antyder således att en

intebetyder emellertidtillväxttakten.den långsiktiga Detta
specifikt europeiskochnödvändigtvis regional integration,att mer

empirisk fråga.tillväxten.integration, också har påverkat Detta är en
analyserat frågan.antal studier har ocksåEtt

jämförainleder med direktBaldwin Seghezza 1996 att
EFTA-ländema medproduktivitetsökningstakter i EG och störreett

denförsta indikation påför därigenom fåurval OECD-länder, att omen
tillväxteffekter.kan ha haft positivaekonomiska integrationen i Europa

varit högre ii total faktorproduktivitetfinner tillväxttaktenDe att
underOECD-urvalet länderEG/EFTA-länderna i detän större av

perioden 1971-90.
visssåledesanalys siffermaterialet på dettaEn sätt engerav

haft positividen ekonomiska integrationen Europaindikation på att en
dra välproduktivitetsökningstakten. för kunnaeffekt på Men att

analyseraeffekterna det nödvändigtunderbyggda slutsatser är attom
effekterna påmetoder. isoleradatamaterialet med statistiska För att

övrigaintegration, krävs effekternatillväxten just regional RI, att avav
statistiskblir det medtillväxtfaktorer samtidigt beaktas. Dessutom en

analys möjligt kvantifiera effekterna.att
långsiktigaförsök beräkna dehar också gjorts någraDet att

tillväxtekvationer påmed hjälp motsvarandetillväxteffektema RIav av
Panagariya 1992 harländer. de Melo,tvärsnitt Montenegroav

enkellångsiktiga tillväxteffekterundersökt RI att anpassa enav genom
delas i tvåtill tvärsnitt länder. Ländernatillväxtekvation l0lett uppav

utvecklingsländer. Effekten påOECD-länder och RIavgrupper:
inkluderarfångastillväxten kunna attantas genom man

och tullunioner. Andradummyvariabler för frihandelsområden
inkluderas initial capita, måttförklaringsvariabler BNPär ettsom per

och investeringskvoten. Modellen estimerashumankapitalstocken på

6 17-1573
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dels för perioden 1960-85, dels för delperiodema 1960-72 och 1973-
Med85. enda undantag, Southern African Customs Union SACUett

finner1960-72, de ingen positiv tillväxteffekt regional integration.av
Å andra sidan bör betonas de Melo m.fl. inte undersöker huruvidaatt
RI haft positiv effekt investeringarnapå och därmed indirekten
påverkat tillväxten positivt.

På tid har det också kommit studier i vilka RI:ssenare
tillväxteffekter undersökts med hjälp tidsseriedata ochav
kointegrationsanalys. Coe Moghadam 1993 finner exempelvis att
0,3 procentenheter den genomsnittliga tillväxttakten i Frankrikeav
under 1980-talet kan tillskrivas EG-medlemskapet. Baldwin
Seghezza 1996 bygger sin analys tillväxteffekter RI på Coeav av
Helpmans 1995 inflyteslserika studie. Coe Helpman använder
paneldata för OECD-ländema, och finner bl.a. ökad satsning påatt en

iFoU utlandet höjer den totala faktorproduktiviteten TFP i det egna
landet. Baldwin Seghezza tillåter i sin modell effekten utländskatt av
FoU påverkar olikaTFP på i icke-EU-länder.EU- och finnersätt De
vissa belägg för EU-länder drar utländsk FoU vadatt nytta änmer av
icke-EU-länder kan Med tanke på resultaten i dessa studiergöra. ärnya
det mycket förvånande de Melo m.fl. 1992 inte fann någonatt

Ålångsiktigt positiv tillväxteffekt andra sidanRI. det viktigtär attav
påminna de studerat initial inkomst och investeringar; de beaktarattom
exempelvis inte eventuella effekter handelspolitiken tredje land.motav

hellerDe inte sina skattningar för känslighetsanalyser.någrautsätter
kanskeDen omfattande studien tillväxt och regionalmest av

integration Henrekson, Torstensson Torstensson HTT,är 1997. I
denna studeras effekterna regional integration och tillväxt i Europaav
mellan Tidsperioden1976-85. borde speciellt intresse dåvara av
statiska effekter integrationen avklingat, och alla tullar avskaffats. Iav
deras grundmodell förklaras den genomsnittliga tillväxttakten i BNP

capita i länder115 för perioden 1976-85. förklaringsvariablerSomper
används real capita iBNP respektive land år 1976 för hänsynatt taper
till upphinnareffekten, genomsnittligt antal utbildningsår för1980 att
kontrollera för humankapitalnivån, RERD-måttet snedvridningen i
den reala växelkursen, för särskilja effekter handelspolitik iatt av
allmänhet från effekter och dummyvariabelRI ettav en som anger om
land medlem i ellerEGär EFTA.

skattadeDen grundmodellen får fungera förhållandevis väl:sägas
alla variabler har förväntat tecken och signifikanta på femär
procentsnivån. Särskilt skall betonas EG/EFTA-dummynatt är
signifikant positiv och förhållandevis punktskattningenstor; attanger
EG/EFTA-medlemskapet, allt lika, haft positiv tillväxteffektannat en
på drygt procentenhet år. särskiljerNär EG- och EFTA-en per man
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ochinte visa EG- EFTA-varandra kan vi hellermedlemmar från att
grundmodellenindikerartillväxteffekt. Såledeshaft olikamedlemskap

tillväxtbefrämjande.varitEG/EFTA-medlemskapatt
teknisktillväxteffekter, snabbarepositivadeUtöver som en

integrationeneuropeiskafullt möjligt denmedfört, detutveckling är att
investeringarnatillväxteffekterpositivahaft indirekta attgenom

Baldwin Seghezza 1996Exempelvisstimulerats. argumenterar
möjligtdet ocksåfallet. vi redankraftfullt för så Som är attär antyttatt

inflationen.dämpande effekt Förintegrationen haft utrönaatten
inflationsekvationer.investerings- och Deskattadedetta HTT separata
EG/EFTA-medlemskap,effektinflationsdämpandevissfarm då aven

investeringskvoten eller påeffekt sigpositiv påinte någon envaremen
tillväxteffekt.50given investeringstakts

tillväxtfaktorer.antal andrahänsyn tillstudien har tagitsI stortett
Med fåeffekt på tillväxten.isoleraför i görligaste mån RI:sDetta att

höjde deni ellermedlemskap EG EFTAundantag finner de att
positivstuderade perioden.under den Engenomsnittliga tillväxttakten

u-länder, ochbåde ochtvärsnittsstudier medtillväxteffekt erhålls vid
till OECD-länder.begränsade Denoch paneldatamed tvärsnitts-

varierarintegrationeneuropeiskatillväxteffekten denskattade av
tillväxteffekten härrörHelaprocentenheter år.mellan och0,6 1,2 per

finner såledestill följdteknisk utveckling RI. Manfrån snabbare av
haft positiv effekt påEG/EFTA-medlemskapföringa belägg att en

finner vissa indikationerbör ocksåinvesteringarna. Det nämnas att man
lågaföljd dentillväxteffekten delvis kanpositivapå denatt avvara en

inflationen i Europa.
denlitteraturgenomgången,vi vill draslutsatsDen är attav

statiskahainte endast behöverintegrationen iregionala Europa
statistiskthaft ekonomiskt ochockså kan haengångseffekter utan en

kanlångsiktiga tillväxttakten. Dettasignifikant effekt den vara av
de gårösteuropeiska länderna,för de central- ochintresse närstort nu

nuvarande EU-ländema.integration med deför alltin närmare

Faktorrörlighet och tillväxt8.4

liberalisemgbegränsad till enbartutvidgningen inteUppenbart är av
arbetskraft och kapitalViktigt ocksåmed EU-ländema.handeln är att

°° svensktinvesteringseffektema EU-förväntade positivaDe ettav
årsbetonades EU-medlemskap faktor 1994aven somvar

detUtifrån Henrekson m.fl. 1997 går1994:6.konsekvensutredning SOU
för sådan slutsats.dock inte finna stödatt en
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CÖELvid utvidgning får sig fritt mellan och de nuvarande EU-röraen
ländema. Påverkar detta också tillväxten område där vi harHär är ett
betydligt mindre teoretisk såväl empirisk kunskap. harDettaav som
emellertid inte hindrat väletablerade ekonomer uttalat sigävenatt om
faktorrörlighetens tillväxteffekter. Så hävdar Layard al. 1992t.ex. et

Östeuropatillväxten i Central- och kan öka tillåteratt väst störreom
migration. förhoppningar ställtsStora har också multinationellaatt

CÖEL. Ärinvesteringar ska bidra till ökad tillväxt i det så viInnan
dennapå fråga ska vi något igenom existerandegå analyser påsvarar

området.
inteDet omöjligt kapitalrörlighet kan bidra tillär att att

tillväxttakten förändras. På detta område det emellertid mycketär
viktigt vi reder begreppen. Låt igen tänkaatt noggrant ut oss oss en

Östsituation med två länder, och Väst. Vi ocksåantar att
Öst,avkastningen kapitalpå högre i så kapital kommerär röraatt att

sig dit från Väst. några effekter teknologinUtan detärt.ex.
iÖstuppenbart kommer stiga och minska i Väst.BNP Omatt att

Östkapital flödar till i varje tidsperiod kommer den långsiktiga
tillväxten BNP bli högre där kapitalrörlighet. Påatt än utanav samma

blir tillväxten i Väst lägre. det inte säkertMensätt är att
Öst.nationalinkomsten också stiger i Avkastningen från kapitalet

tillfaller dess i Väst, och tillväxten i behöverBNI inte påverkasägare
kapitalrörligheten. Distinktionen mellan och fallBNP i dettaBNI ärav

61alltså viktig.
Om denBNI, relevanta måttstocken i detta fall, ocksåär mestsom

"Öst,ska stiga i följd kapitalrörligheten, behöver densom en av
tillgängliga teknologin påverkas kapitalflöden. inteDetta ärav
omöjligt. synnerhet verkar rimligtI det internationellaatt
direktinvesteringar företagmultinationella kan påverkagenom
spridningen teknologi från till mindre utvecklade länder, iav mer som

Östfallet med och Väst, och kan upphov till s.k. spillovers.ge
Vissa empiriska försök har gjorts tillväxteffektemaatt testa av

multinationella företag. resultat antyder förekomstenDessa att av
multinationella företag leder till högre tillväxt i värdländema. Det tycks
emellertid tillväxteffektema direktinvesteringar beror påsom om av
värdlandets ekonomiska struktur, öppenhetsåsom i handel, tillgång till
humankapital och väl fungerande institutioner. Angående migration
och tillväxt kan inte dra några generella slutsatser. Såväl teoretiskaman

5 sådan distinktionEn hade varit viktig i fallet Irland. Irlandst.ex. göraatt
tillväxtframgångar, imponerande, har ofta överdrivits därförän attom man

sig BNP.använt av
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empiriska studier allt för fåtaliga och vi väljer därför bortseär attsom
från eventuellt samband.ett

ÖsteuropaTillväxt Central- och8.5 i

tycks således den regionala integrationen i kan haEuropaDet som om
haft effekter varit både och statistiskt signifikanta.ekonomisktsom

CÖELvi därför också kommer få tillväxtKan högreanta att att genom
frånEU-medlemskap Uppenbart kan resultaten studier av

ochvästeuropeisk integration inte omedelbart överföras till de central-
integrationösteuropeiska länderna. Medan tidigare faser europeiskav

ungefär inkomstnivåer handlargällt länder varit påsom samma
utvidgningen integration mellan länder på helt olikaom
utvecklingsnivåer.

CÖELsfinns emellertid knappast skäl detta för delDet att tro att
nödvändigtvis skulle minska tillväxteffektema. finns det vissaTvärtom
skäl integrationen med högt utvecklade länder skulleatt tro att vara
tillväxtfrämjande för länder lägre utvecklingsnivåer. studiepå En av

Helpman Hoffmeister intresse.Coe, och 1995 Deär stortav
undersöker mindre utvecklade länder handel kan dra nyttaom genom

utförs Resultatenden utvecklade handelspartner.FoUav som av mer
utvecklade länder.visar på betydande produktivitetseffekter i mindre

finns flera mekanismer vilkentänkbaraDet genom
kunskapsöverföringen ske. sådan insatsvaror.kan En importär av

EU-medlemskap ökar handelnGenom Europaavtalen och senare
CÖELmellan och nuvarande finns goda skäl deEU. Det attatt tro

identifieras ocksåmekanismer Coe m.fl. skulle relevantasom av vara
för central- östeuropeiska därmed förväntasde och länderna. kanDe
dra i nuvarande och deras långsiktiga tillväxtFoU EU,nytta av
förväntas öka. också rimligtDet är att tro att typsamma av
tillväxteffekter, tidigare kommit nuvarande EU-länder till del,som

CÖELockså bör påverka den långsiktiga tillväxten i positivt.
Är det möjligt bedöma storleksordningen pånågotatt

tillväxteffektema måste vi uppenbarligen mycket försiktiga.Här vara
Sådana kvantifieringar minst svåra jämförelse kanEnär göra.sagt att

storleksordningen på de tillväxteffekter tillfallit de nuvarandevara som
EU-ländema, vilket enligt ökning tillväxttaktenHTT 1997 var en av
på minst år.0,5 procent per

nuvarande däremot förefaller det inte speciellt någraI EU troligt att
långsiktiga tillväxteffekter kommer Visserligen finnsuppstå.stora att
möjligheter till falletbetydande långsiktiga tillväxtvinster istörre än

med kort- och medelsiktiga effekter. Anledningen de central- ochär att
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östeuropeiska länderna då hunnit blioch betydandeväxa mer
CÖELekonomiskt. dock inteMan förvänta sig ikapp deatt växer

nuvarande EU-ländema inom rimlig tidsrymd. Slutsatsen därförären
visst kan förvänta sig vissa långsiktiga tillväxteffekter iatt ävenman

nuvarande EU, dessa blir betydligt lägre för de central- ochatt änmen
östeuropeiska länderna.

CÖELEmpiriska belägg från

CÖELFinns det några empiriska belägg från utvecklingen i Det är
Östeuropa.mycket tidigt diskutera tillväxttakter i minst detInteatt är

svårt utvärdera effekterna den önskade integrationen med EU.att av
Tidsaspekten faktor beakta. Tillväxt viär äratt setten som per
definition långsiktigt fenomen. då efter baraAtt knapptett ett
decennium försöka utvärdera effekterna i sig svårt.är

Två ytterligare svårigheter tillkommer dock i fallet med de central-
och östeuropeiska kandidatländema. det förstaFör har alla länder
genomfört antal olika åtgärder, och det blir därför svårtett stort att
särskilja effekten enstaka åtgärder, såsom öppningen Denväst.motav
andra svårigheten det naturliga produktionsbortfall sker vidär såsom
dramatiska ekonomiska förändringar i de förra planekonomiema.som
Negativa tillväxttakter behöver inte då teckenens vara en
misslyckad ekonomisk politik, på drastiska ekonomisk-utan attsnarare
politiska åtgärder genomförts.

Vissa begränsade försök utvärdera tillväxteffekter denatt av
CÖELekonomiska integrationen i har dock ändå genomförts. Sachs

och Warner 1995 sådant. Deras utgångspunkt de reformergör ett är
Östeuropagenomförts i Central- och sedan förra1990 och i desom

Sovjetrepublikema sedan 1992.
utgår frånDe index på handelsrefonner konstrueratsett som av

EBRD, och relaterar sedan detta index till den ekonomiska tillväxten i
de studerade länderna. slutsatsDeras den kraftigasteär att
liberaliseringen handeln också haft den minsta nedgången i BNPav
under de första åren reform, och de också snabbare komatt attav
uppnå positiv ekonomisk tillväxt.

Sachs och Warner själva försiktiga med dra långtgåendeär att
slutsatser från dessa enkla samband, författarna påverkar, ärmen som
empiriska data åtminstone sambandkonsistenta med positivt mellanett

Östeuropahandelsliberaliseringen och tillväxttaktema i Central- och
och i förra Sovjetunionen. Bland andra indikationer det ytterligareär en
aspekt talar för tillväxten i kandidatländema kan komma ökaatt attsom

handelsliberalisering, utvidgningen.t.ex.genom genom
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Slutsatser8.6

utvidgningen påverkar den långsiktiga tillväxttakten positivt kanOm
Ävenvälfárdsvinster erhållas. ökningar i tillväxten leder eftersmåstora

tid till betydande inkomstökning. Teoretiska och empiriskaen en
studier har visat på hur internationell handel kan påverka tillväxttakten

snabbare teknologiska utvecklingen.positivt, takt i den Dett.ex. genom
finns empiriska indikationer europeisk regionalockså på attnu
integration har haft effekter tillväxttakten.på

de nuvarande EU-ländema det emellertid knappast troligtFör är att
Östeuropaökad handel med Central- och kommer spelaatten en

speciellt roll för den ekonomiska tillväxten. kommer inteHandelnstor
lång sikt bli tillräckligt omfattande för upphov tillatt attens ge

speciellt betydande tillväxteffekter. heller andra aspekterInte av
utvidgningen förväntas effekterkan ha några på tillväxten i destörre
nuvarande EU-ländema. Vissa ökningar tillväxten kan dockav
förväntas och de central- och östeuropeiska länderna ochväxermer
därmed blir betydande integrationspartner, desto kanstörremer som
också de långsiktiga tillväxteff-:ktema i bli.väst

Situationen annorlunda för de central- och östeuropeiskaär
kandidatländema. dem handeln med de nuvarande EU-ländemaFör är

betydelse. därför troligt också den långsiktigaDet är attav
tillväxttakten kommer påverkas positivt avgörande Intesätt.att ett
minst bör internationell handel och internationella investeringar kunna
bidra till snabbare teknologisk utveckling i kandidatländema.

CÖELfinns flera anledningar tillväxten i skulle ökaDet att tro att
konsekvens handelsliberalisering. första finnsdetFörsom en av

skäl till varför handelsliberaliseringteoretiska bör leda till högre
tillväxt. Empiriska studier tycks bekräfta detta. synnerhet tycks denI
europeiska tillväxteffekter.integrationen upphov till positiva Vidarege
verkar det utvecklade länder positivtintegration medsom om mer
påverkar faktorproduktiviteten utvecklade länder. finnsi mindre Det
också vissa indikationer f.d. planekonomier snabbastpå deatt som
liberaliserat utrikeshandel först positiva tillväxttaktensin också uppnått
Multinationella investeringar kan också positivt påverka tillväxttakten i

Östeuropa.Central- och
Regional positivaintegration kan däremot knappast förväntas ha

tillväxteffekter de deltagande länderna har restriktivom en
CÖELhandelspolitik utanförstående länder. Inlemmandet i EUmot av

innebär emellertid de förras handelshinder också tredjeatt gentemot
blir lägre.land har också förbundit sig ytterligare liberalisera sinEU att

handelspolitik. skäl till varför vi kan förväntaDetta är ännuexterna ett
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positiva och långsiktiga tillväxteffekter i de central- ochoss
Östeuropeiska länder blir medlemmar i EU.som
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och utvidgningen9 EMU

gäller bildandetintegrationi fördjupningen EU:sNästa steg av enav
valuta. dettamed Ieuropeisk union EMUmonetär en gemensam

påverkasmedlemsländer skullekapitel frågar vi hurkorta avnyaoss
varit föremåloch har i SverigeEMU-frågan mycket komplex,EMU. är

utförligareutredning. det gälleromfattande och utmärkt Närför en
aspekterför valutaunioner och andra EMU,beskrivningar teorin avav

detaljeradedärför utredning SOU 1996: 158. Förhänvisar vi till denna
ställetkapitel försöker vi idenna utredning. dettareferenser, också Ise

ochanalyskunskaper EMUanvända dessaatt aven
kandidatländemabra förVi frågar detkandidatländema. voreoss om

finns det, och vilkaVilka fördelar och nackdelarmed igå EMU.att av
dessa verkar överväga

avsnitt analyserasföljande vis: i 9.1Kapitlet upplagt påär
behöverEventuella kriteriereffekterna valutaunion. som varaav en

avsnittdiskuteras i 9.2,valutaunion skall fungerauppfyllda för att en
i förmedlemskap EMUavsnitt behandlas effekternamedan i 9.3 ettav

i avsnitt 9.4.kandidatländema. Slutsatsema presenteras

valutaunionEffekter9.1 enav

välkända ochvalutaunionenmed deltagande iFördelarna ärett
effektivitetsvinstenkanske viktigasteuppenbara. Den utgörs attav

minskningEffekternatransaktionskostnadema minskar. avav en
emellertidnuvarande EU-ländema hartransaktionskostnadema i de

EMU-utredningensvenskavisat sig ganska små. Enligt denvara
till tiondelars BNP.bedöms dessa vinster uppgå några procent av

förtransaktionskostnader bli eller mindrevinsterna iKommer störreatt
fråga få. Vårempiriska beläggen i dennakandidatländema De är

emellertid de relativt outvecklade finansiellabedömning är att systemen
Östeuropa Åhandel.transaktionskostnadema föri Central- och ökar

nuvarandeländer mindre integrerade med de EU-andra sidan dessaär
bli lägre.i motsvarande grad bör någotländema, vilket vinsternagör att

osäkerheten imikroekonomisk effektpotentiellEn är attannan
gällerminska osäkerheten vadväxelkursfluktuationema kan
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internationell handel och internationella investeringar. finns skälDet att
handel och investeringar kan öka, denna risk elimineras.tro att om

Enligt empirin tycks det emellertid inte detta spelar någon storsom om
roll. Visserligen kan det lättare gardera sigäranta att att motman
sådana växelkursförändringar i det nuvarande genom s.k.EU

CÖEL.terminssäkring, vad möjligt i Det emellertid svårtän är ärsom
finna belägg för detta i kandidatländema skulle spela någonatt att ens

betydande ekonomisk roll.
Potentiellt kan både stabiliseringspolitiska vinster förlusterochsett

uppstå till följd union. Fördelarna ligger framför allt imonetär attav en
växelkursbindning kan minska riskpremien på och leda tillräntan,en

lägre inflation. Många kandidatländema för visserligen redanav nu en
ekonomisk politik, med den osäkerhet finns vad gällerstram men som

den framtida politiken, borde deltagandet i skapa ökadEMUett
trovärdighet för låginflationspolitik. deKraven i s.k.en
konvergenskriteriema undvika budgetunderskott kan få positivaatt

Åmakroekonomiska effekter. andra sidan det också möjligt justär att
dessa kriterier i allt för hög grad begränsar nödvändiga fmanspolitiska
åtgärder.

Nackdelen med medlemskap i naturligtvisEMU ärett att
möjligheterna till växelkursjusteringar vid allvarliga asymmetriska
chocker försvinner, upprepade förändringar växelkursen iäven om av
slutänden också kan få negativa effekter. Kvarstår dock,gör som
diskuteras nedan, växelkursjusteringar kan viktiga föratt attmer vara

till makroekonomiska obalanser, och för undvika arbetslöshet.rätta att

9.2 Vad krävs för valutaunion skaatt en

fungera

De uppmärksammade s.k. konvergenskritiema kan viktiga för attvara
teknisk få ñmgera.EMU På fundamentaltväg att etten mer mer

ekonomiskt plan gäller emellertid länderna inom unionmonetäratt en
ska fungera s.k. optimalt valutaområde, vilket kännetecknasettsom av

arbetskraftsrörlighet, flexibla löner och faktorpriser, och högstor en
grad transfereringar mellan de olika regionerna inom valutaområdet.av
Vidare bör de länder ingår i unionen handla mycket med varandrasom
och ha likartade industristrukturer, väl diversiñerade.ärsom

bör dock betonasDet alla dessa villkor inte behöveratt vara
uppfyllda samtidigt. I räcker det med de villkorenstort sett att ett treav
uppfylls, vilket innebär villkoren för sig tillräckliga, inteatt ärvar men
nödvändiga. Antag kandidatland, står utanför unionen,t.ex. att ett som
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produktivitetschock, dvs. produktivitetendrabbasplötsligt av en
CÖEL EMU-ländema. Omi iutvecklas långsammare än resten av

skulle dessa omedelbartfullständigt rörliga,faktorprisema anpassavore
nominella lönernasysselsättning igen, dvs. deför skapa fullsig att

CÖEL, för få jobbskulle då behöva flyttaskulle falla i och ingen att
de kan få högre lönkanske skulle flytta ändå, eftersomindividernågra

utomlands.
arbetskrafthade rörlighetalternativt scenario viEtt storvore om av

CÖELindivider fråneuropeiska länderna, såmellan de olika att t.ex.
asymmetriskvidflytta till de nuvarande EU-ländemalätt kunde en

villkoret federalatredje scenario enbartchock. Ett omvore om
CÖELiuppfyllt. skulle visserligen innevånaresubventioner Dåvore

högaekonomiskt jobb slåskompenseraskunna att ut avav
länderekonomiska stödet till dessainternationella reallöner, detmen

arbetslösheten.förhindra rejäl uppgångskulle knappast kunna aven
stödområde.grad utvecklas tillländer skulle då i högreDessa än ett

trovärdigt. kapitelscenarion verkar speciellt IovanståendeInget av
begränsasarbetskraftsrörligheten kommerdiskuterade vi hur4 att

CÖEL och i kapitel har vinuvarande EU-ländema, 9mellan och de sett
CÖELtillnuvarande EU-ländema betaladet for dehur svårt är att ens

Ytterligare subventioner kan säkertregionalpolitiken.för ochCAP
tillräckligtde nominella lönerna bliroch vi inte helleruteslutas, tror att

CÖEL industristrukturharSlutligen bör det betonasflexibla. att somen
EU-ländemaflesta de nuvarande sebetydligt från dem i deavviker av

för asymmetriska chocker.kapitel vilket kan öka riskerna3,

gå med i EMUkandidatländema9.3 Bör

fördelaruppenbarligen kunna uppnåKandidatländema skulle ettgenom
makroekonomiskamikro- ochmedlemskap i bådeEMU, ärsom

blidessa vinster skulle någotfinns skälvinster. Det attt.o.m. att tro
kandidatländema, för mångaoch östeuropeiskahögre för de central- än

de andra EU-ländema.av
medlemskap iländer bör undvikadet bedömer vi dessaTrots att

länder bör undvika fastaMycket talar också för dessaEMU. att
hårt till de växelkurserspeciellt dessa knyts alltförväxelkurser, somom

viktigt skäl harSkälen till detta flera.råder i det nuvarande EttEU. är
Enligt denna teori börför optimala valutaomrâden.med teoringöraatt

i valutaunion,branschstrukturländer med likartad samman en
för drabbas s.k.länder då löper mindre riskeftersom dessa att av
i de nuvarandechocker. Industristrukturema EU-asymmetriska

sig mycket markant åt.i kandidatländema skiljer Detländema, och är
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därför troligt länder inom sådan valutaunion skulle kunnaatt en
drabbas asymmetriska chocker. detta bildaAtt valutauniontrotsav en
skulle medföra betydande risk för ökad arbetslöshet i de deltagandeen
länderna.

viktigtEtt skäl till kandidatländema vinna påannat att antas ett
EMU-medlemskap har med den transitionsprocessgöraatt som
kandidatländema genomgår, och med den liberalisering handels-nu av
och faktorrörelser fortgår. TroligtvisEU kommer dettagentemot som

medföra den relativa internationella konkurrenskraften förändras,att att
vilket i sin leder till industristrukturen förändras. klaraFörtur att att en
smärtfri övergång från den gamla till den jämvikten, kannya en
ändring faktorprisema, uttryckt i internationell valuta, behövaav
komma till stånd. Erfarenheten emellertid nominellasäger attoss
löneförändringar går relativt långsamt, vilket innebär växelkursemaatt
kan behöva justeras för någorlunda smärtfritt uppnå jämvikt.att ny

9.4 Slutsatser

valutaunionEn upphov till positiva allokeringseffekter, i synnerhetger
transaktionskostnadema för internationellt utbyte minskar,attgenom

vilket leder till välfárdsvinster. mikroekonomiskaDessa vinster är
entydiga, begränsade. svårt vinsternaDet kommerär sägaattmen om

bli eller mindre grad för kandidatländema.större Deatt av av
makroekonomiska effekterna svårare förutsäga. finnsDetär att
uppenbara positiva effekter lägre inflationstakt ochgenom en en

Ävenmindre riskpremie för investeringar. dessa vinster kan bliantas
i kandidatländema i de nuvarande EU-ländema.större Orsakenän är

Åden osäkerhet i makropolitiken finns i kandidatländema. andrasom
sidan finns det risker för arbetslösheten ökar,stora att när
växelkursförändringar inte kan användas för motverkaatt
asymmetriska chocker. riskerDessa i det nuvarande EU,är stora men

förmodligen i kandidatländema. Vårär bedömningännu större är att
det knappast går förlita sig enbart på löneflexibilitet och mobilitetatt
för asymmetriska chocker föroch komma till medatt rättaattparera
förändringar industristrukturen. Därför det alltför riskfyllt attav vore
inom överskådlig tid inkludera kandidatländema också i EMU.
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politiskpolitik ochEkonomisk10

kandidatländemaekonomi i

ekonomiskavi detbeskriverfrågor.kapitel behandlar två FörstDetta
med-vi huroch sedan diskuterarkandidatländemaenskildaläget i de

länder.62 tillEnligt direktivetreforrntakten i dessapåverkarlemskapet
kande villkoranalyserarutredarenförväntasutredningen att som

behållai syftemedlemskapländerna införde enskildaställas på attett
reformer.fortsattatrycket fördet externa

kandidatländema,bedömningarkapitlet vid devikt läggs iStor av
ipresenterade i juli år. FörutomEU-kommissionenaviema,de sk som

debedömningvii aviema,redogörelse fakta görnämns avensomav
viriktaravseendenvissaEU-kommissionen Iutvärderingar presenterat.

allt gällerFramföruppläggning.aviemasprincipiell kritikockså mot
vilkaKöpenhamnskriteriema, påkalladede sådetta ett av

kandidatländema.bedömningargrundar sinaKommissionen av
påkonkurrensenklarakandidatländemas förmågaKriteriet gäller att

teorinstriderkriteriummarknaden. Dettaden mot omgemensamma
komparativa fördelar.

kandidat-irefonntaktenanalyseras hurdel kapitletandraI aven
synnerhetEU-medlemskap. Itillmöjlighetenländema påverkas av

hållaförutfonnasmedlemskapsförhandlingar bördiskuteras hur att
viktigdenna frågakandidatländema. Dåitrycket reformer ärpå uppe

kapiteldettabakgrundsrapport på detta Ibeställde utredningen tema.en
Diskussionenresultaten i bakgrundsrapporten.delsammanfattas en av

diskussionutförligkortfattad och föremellertid ganskaär en mer
bakgrundsrapporten.i stället tillhänvisas

irefonnprocessenÖversikterantal allmännafinns62 Det ett stort av
Östeuropa. och Sachs 1991.1994, LiptonBleaneySe t.ex.
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10.1 Ett allmänt omdöme

På många aviema välbalanseradesätt är och förenliga med ekonomisk
teori. harDe vägletts Köpenharnnsdeklarationen där det desägsav att

medlemsländerna ska ha en fungerande marknadsekonomi ochnya
möjlighet klara de krav på konkurrenskraftatt marknadskraftersom
inom unionen kräver. Vi tycker emellertid påpekande tolk-att ett om
ningen begreppet konkurrenskraft är värt göra.attav

Som ofta påpekas bör begreppet konkurrenskraft användas med stor
försiktighet. Avierna pekar olika länders komparativa fördelar,ut men
betonar ofta risken för dessa forloras. Visserligenatt kan
komparativa fördelar i eller flera branscher gå förlorade,en men per
definition uppstår då komparativa fördelar i andra branscher. Själva

med begreppetpoängen alla länder har komparativaär fördelaratt i
produktionen någon eller tjänster.några ochav varor

Kommissionen hävdar Lettland inte kan klara konkurrensent.ex. att
på den inre marknaden eftersom huvudsakligen bestårexporten av
arbetsintensiva med lågt förädlingsvärde. På sätt sägsvaror samma
Rumänien få problem orsakade brist på utbildad arbetskraft ochav

för FoU. Utrikeshandelns mekanismer leder i stället tillresurser att
Lettland och Rumänien kommer importera humankapitalintensivaatt

och i sin bli koncentrerad på i högexport gradvaror varor som
använder lågutbildad arbetskraft. Dessa eller andra kandidatländer
länder kommer därmed inte få problem konkurrera den inreatt att
marknaden. Dålig tillgång på humankapital eller brist på förresurser
FoU kommer dock resultera i lägre produktivitet ochatt reallöner.
Bristande tillgång på humankapitalEU:s således problem,är ett men
inte resulterar i oförmågaett konkurrera på den inreattsom
marknaden.

10.2 Den ekonomiska situationen i
kandidatländema

Nedan följer kort beskrivning genomförda reformer liksomen av av
den ekonomiska situationen i och kandidatländema.vart ett av
Beskrivningen baseras i utsträckning på EU-kommissionensstor avier.

börMan medveten den statistik finns tillgänglig förattvara om som
dessa länder, speciellt för transitionsprocessens första år, behäftadär

Avsnitt har11.2 skrivits Peter Svensson. åsikterFör och bedömningarav
emellertid utredaren.ansvarar
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indikationer påexempelvis börBNPSiffror påosäkerhet.med somses
Årtalet statistik 1996förexakta mått. ärtendenser, än omsomsnarare

inget annat anges.

Bulgarien

kommissionenEuropeiskaländerdenBulgarien tillhör somavgrupp
medlemskapsförhandlingar ärinnanframstegytterligarevill görase

problem,medbrottatsrad årunderEkonomin har storaaktuella. aven
sedankraftigtfallithar BNPoch 1995för 1994med undantagoch
1989-under periodenProduktionsfalletinleddes.transitionsprocessen

misslyckadeelleruppskjutnaEfter år261993 procent. avsexvar
funge-omstruktureringpåbörjat sinjustlandet motreformer, har en
1996,tresiffrig 310Inflationenmarknadsekonomi. procentärrande

denår,undersjunkit ärhararbetslöshetenoch även senareom
enligt EU-capitaprocent. BNP ärhög 14fortfarande relativt per

arbets-genomsnitt. 22EU:s procentkommissionen 24 procent avav
medbidrar 13jordbrukssektor procentsysselsätts ikraften avsomen

ungefär 100Utlandsskulden procentbruttomervärdet. utgörtotaladet
andel BNP.som av

handelnhandelsliberalisering, hargällervadbakslagvissaTrots
dentill 35cirkafrån 7sedan 1989, procentmed ökatEU procent av

försämradiresulteratproblemen harekonomiskahandeln.totala De
miljonerdrygt 8denlever 40 storaoch idagvälfärd, procent av

fattigdomsgränsen.officiellaunder denbefolkningen
Bulgarienharegendom,fastvad gällerrestriktionerFörutom en

osäkerhethardettainvesteringar. Trotsutländskalagstiftning förliberal
medförtprivatiseringochäganderätter attblandbeträffande annat

högadengrundPålågt.direktinvesteringarinflödet är avav
bulgariskadenbudgetunderskotten,och ärstatsskulden stora

Bristendirektinvesteringar.inflödeökatberoendeekonomin ett avav
hinderochexempelvis FoUtill utgör ettinhemska är storresurser

ekonomin.omstruktureringochutvecklingfortsattför av
EUs acquisimplementerakunnautsikternaVad gäller att

för denregelverketvilldetcommunitaire, säga gemensamma
aviemaområden.samtliga Ipåmycketåterstårmarknaden, göraatt

ochfinansiellaomstrukturering dettotal systemetefterlyses aven
gällerdetnivåer. Näradministrativaallaförbättringar påkraftiga

Dock behövsgjorts.framstegvissakonkurrenslagstiftning har
kontroll.och Iimplementeringbeträffandespecielltförstärkningar,
Bulgarien,kritikhårdkommissionenfrånstatsstöd riktasfråga motom
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särskilt vad gäller insyn och kontroll. Nödvändiga reformer på dessa
områden försvåras låg administrativ kapacitet.av

Trots det dystra ekonomiska läget, målas i aviema något så nären
ljus bild framtiden tack den regeringens ambitiösaav upp vare nya
reformprogram for röja undan kvarvarande strukturella hinderatt for en
fungerande marknadsekonomi. Viktiga punkter ytterligareär att
liberalisera priser fortsätta den privatiseringsprocesssamt att som

Ännufortfarande befinner sig i sin linda. återstår dock genomföraatt
den politiken. Låg administrativ kapacitet och instabila politiskanya
förhållanden hinder påutgör vägen.

Estland

Estland får i aviema positiv bedömning. Efter självständighetenen
1991 ökade takten i de reformer påbörjats redan 1989, och landetsom

ha gjort framsteg bli fungerandestora marknads-mot attanses en
ekonomi. Exempelvis beröms den snabba prisliberaliseringen,
privatiseringen, vilken inkluderar många företag,även intestora samt
minst reforrnema rättssystemet.av

Under de första åren 1990-talet föll produktionen i Estlandav
kraftigt, och minskadeBNP med 34 mellan 1989 och 1993.procent
Sedan 1993 har dock tillväxten varit stabil 4 1996, medprocent
balanserad statsbudget och låg utlandsskuld 6,4 BNPprocent av
1996. Inflationen 1996 relativt hög, 23 sjunker sedanprocent,var men
flera år. BNP capita 23 EU:sär genomsnitt. Jordbruketprocentper av
sysselsätter 8 arbetskraften och bidrar medprocent 7 detprocentav av
totala bruttomervärdet. Den radikala liberaliseringen utrikeshandelnav
har gjort Estland till världens ekonomier. 54öppnamesten av procent

landets och 66 importen skerexport handelprocent medav av genom
handelspartnemEU. Sverige den viktigasteär efter Finland och

Tyskland.
Lagstiftningen och implementeringen vad gäller kapitalflöden och

utländska investeringar liberal vadär Europaavtalen kräver.änmer
Inflödet direktinvesteringar också detär minskatävenstort,av om

tid. Till skillnad från i övriga kandidatländer, banksystemetärsenare
stabilt. Arbetslösheten ungefär 10är procent.

Trots positiva förändringar återstår del problem. Underskottet ien
handelsbalansen, till del finansierats med turism, nåddestor undersom
1996 till hela 24 BNP. Ett problem gäller framtidaprocent annatupp av
privatisering de företag fortfarandestora statsägda. aviemaär Iav som

också frågan medborgarskap förtas rysktalande individerom upp.
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enlighet medlagar i EU:sdet gäller implementeringenNär av
konkurrens-framsteg gjorts och det gällerregelverk, har klara när

god Fortfarandeanpassning till pålagstiftning Estlands EU väg.är
i frågaområden, specielltdock förstärkningar på mångabehövs om

finansiellapatentlagstiftning,upphandling, immaterialrätt,statlig samt
insyn och kontrolleftersatta områdena hörtjänster. Till de mest av

administrativafarhågor angående denstatsstöd. Allmänna svaga
komissionen Estlandaviema. Dock bedömerkapaciteten framförs i att

sikt.till regelverk på medellångklara anpassningenkommer EU:satt

Lettland

medefter oberoendet 1991,ekonomi genomled några svåra årLettisk
Expansivmellan ochproduktionsfall på 1989 1993.50 procentett
tresiffrigprisliberalisering medfördefinanspolitik och snabb en
medregeringen har dock, blandinflation. nuvarandeDen annat en
negativautsträckning lyckats vända denfinanspolitik, istram stor

positiv, 2,8stabiliserats och tillväxtenutvecklingen. Situationen har är
de bådaapril Liksom iInflationen i 1997.1996. 9 procentprocent var

knapptutlandsskulden relativt låg, 10baltiska länderna,övriga är
BNP 1995.procent av

Jordbruks-genomsnitt.capita 18 EU:sBNP är procentper av
arbetskraften, producerar 10sektorn, sysselsätter 18 procent avsom

tilllandets går 44 EU.bruttomervärdet. Av procentexportprocent av
ioch jordbruketPrivatiseringen småföretag är stort settavav

statsägda företagendefullbordad. har privatiseringenDäremot storaav
självständig-omstruktureringen efterindustriellagått långsamt. Den

ochandel minskatbåde inneburit industrins BNPheten har attatt av
innebarinriktning. planekonomiskaproduktionen ändrat Det systemet

världsmarknadspriset, ochunderbland tillgång till insatsvarorannat
Efter landetmed framför allt Rysslandomfattande handelsutbyte att

produktionutsträckning specialiserat sig påunder Sovjettiden i stor av
dessökarelektronik och lätt industri,maskiner, numeraannan

resultattextilier.produktion och Ettträ samtmatvarorav pappersvaror,
omkringarbetslösheten 19omstruktureringen den högaärav

gradjordbruksprodukter handeln i högvad gällerFörutom ärprocent.
övrigafrihandelsområde med de tvåliberal, och Lettland ingår i ett

kulmineradehar, efter den krisbaltiska länderna. Banksektom som
Handelsbalansunderskottetsig och stabiliserats.1995, återhämtat är

markantdirektinvesteringar har ökathela Flödet18 BNP.procent av av
lagar förmed den omfattande liberaliseringenunder år. ochI avsenare

trend förväntas hålla i sig.direktinvesteringar, kan denna
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Även Lettland har vidtagit lång rad åtgärder för kunnaattom en
genomföra regelverk, återstår delEU:s hel genomföra, tillatten
exempel i fråga statlig upphandling, immaterialrätt och skyddom av
personuppgifter. Kommissionen riktar viss kritik vad gäller
konkurrenslagstiftningen, särskilt angående insyn i statsstöd. Dock
betonas framsteg på de flesta områden. Eftersom dengörsatt
administrativa kapaciteten låg, försvåras dock nödvändiga reformerär
och i aviema betonas också administrationen måste förstärkas.att

Litauen

Även de litauiska reformerna inte varit lika långtgående hosom som
i påminner situationen del den i Lettland. Detgrannen norr, en om

forna Sovjetunionen utgjorde före självständigheten 1991 så gott som
hela exportmarknaden, samtidigt insatsvaror från Sovjetunionensom
kunde importeras till långt under världsmarknadspriser. Sovjetunionens
sammanbrott medförde kraftigt ändrade förutsättningar för framför allt
industrin, och liksom i Lettland sjönk produktionen kraftigt under åren
efter självständigheten. sjönk underBNP perioden 1989-1993 med 61

Sedan har dock1994 utvecklingen förbättrats, med stadigprocent. en
tillväxt 3,6 1996. capitaBNP 24 EU:sprocent är procentper av
genomsnitt. Inflationen har sjunkit under tid, 25 procentsenare men var
så Jordbruket1996. sysselsätter arbetskraften24sent procentsom av
och bidrar med det9 totala bruttomervärdet. Handeln medprocent av

denEU 37 totala handeln. Utlandsskulden utgjordeutgör 15procent av
1996.BNPprocent av

Flödet direktinvesteringar till Litauen har hittills varitinte särskiltav
På grund liberal lagstiftning investe-och aktivstort. av en en

ringspolitik, har dock de utländska investeringarna ökat under senare
tid. Troligen kommer denna trend förstärkas.att

Litauen har åstadkommit relativt förbättringar beträffarvadstora
anpassningen till lagstiftning för den inreEU:s marknaden. Ytterligare
reformer dock nödvändiga, särskilt på områden statligär som
upphandling, immaterialrätt och finansiella tjänster. gällerFörutom vad
insyn i statsstöd, har framsteg gjorts med avseende påstora
konkurrenspolitik. Ett hinder för fortsatta reformer dock den lågaär
administrativa kapaciteten.

ÅBilden Litauen i aviema ganska splittrad. sidan berömsärav ena
landets framsteg bli fungerande marknadsekonomi.vägen mot att en
Liberaliseringen handel och priser har varit långtgående, ochav
makroekonomiska variabler stabila. påpekasDet också landetär att
gjort vissa framsteg i den rättsliga och administrativa anpassning som



kandidatländerna 179och politisk ekonomiEkonomisk politik i1997:156SOU

inre marknadens regler.upprätthålla dennödvändig for kunnaär att
relativt låg 1996.Arbetslösheten också 6är procent

företagi statsstöd tillockså. beloppriktas emellertid HögaKritik
liksom konkurren-negativ tendens,mycket attnämns som en

Omstruktureringenineffektivitet.präglassmyndighetemas arbete av
alltförhävdas det, ocksåbanksektorn går,näringslivet ochbåde av

företag.särskilt privatiseringengällerlångsamt. Detta storaav
samtidigtkonkursförfarande saknas,adekvatFinansiell disciplin och ett

övrigaliksom i flertalethar,banksektorn Dessutomär svag.som
märkts tid.protektionistiska tendenser påkandidatländer, senare

Polen

kandi-detmiljoner invånaremed sina 39Eftersom Polen störstaär av
till Sverige landetgeografiska närhetendendatländema, extragör

i kapitel tyderekonomiskt perspektiv. Somintressant nämnsettur
ekonomins storlekochgeografisk närhetstudier bådeempiriska att

för handel.bestämningsfaktorerviktigautgör
kalladeden såkommunismens fallefterPolen valde

fungerandesnabba anpassningenchockterapins och den motväg, en
inleddes 1990aviema. Reforinemamarknadsekonomi beröms i som

ochi rask takt,handel liberaliseradespriser ochblandinnebar attannat
lyckades isnabbt. Reforinprogrammetsektornden privata växteatt

tillväxttakt. MellanpositivPolen haftoch sedan har1992stort sett, en
capitamed BNPi genomsnitt 5och ökade1992 1996 BNP procent. per

finanspolitikenochgenomsnitt. Penning- ärEU:s31är procent av
under BNP.budgetunderskottet 3stabil, ochrelativt är procent av

ekonomin.del 27ineffektivJordbruket procentutgör stor avavmenen
medvilken endast bidrar 6sektorn,arbetskraften sysselsätts inom

cirka 12Arbetslöshetenbruttomervärdet.det totala ärprocent av
procent.

riktning påhandel ändratfall har PolensSedan kommunismens ett
importenoch 65radikalt och 70 procentsätt, procent exporten avav

investeringsgradeninhemskahandeln medinom EU. Denryms numera
har flödetoch sedan 1994år varit hög,har under rad även avaven
regleringar i frågakvardröjandeökat kraftigt.direktinvesteringar Trots

lagstiftningenden polskafast egendom,utländskt ägande äravom
liberal.och kapitalflödenbeträffande direktinvesteringar

Även regleringarupphandling ochstatligkritik riktas mot avom
implementeragjorts förframstegkapitalrörelser, beröms de attsom

tillfred-fungerar relativtKonkurrenslagstiftningenregelverk.EU:s
statsstöd.insyn och kontrollställande, i frågautom avom
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aviemaI för många och ineffektiva företagatt storavarnas
fortfarande statsägda, och bankväsendetär karakteriseras lågatt av
konkurrens. delEn protektionistiska tendenser har också märkts under

år. Andra frågetecken gäller möjligheten legalisera denattsenare
informella sektorn, i Polen andel denutgöra storsom anses en av
samlade ekonomin. Inflationen också problem,är ett även om
utvecklingen går i riktning. Under 1996 inflationstaktenrätt 20var

på årsbasis.procent

Rumänien

Vid tiden för omvälvningama 1989 den rumänska ekonomin ivar
dåligt skick. Liksom Bulgarien påverkades landet under de första åren

transitionsprocessen negativt krigen i Jugoslavien och Kuwait.av av
ÄvenföllBNP mellan 1989 och 1993 med 29 situationen iprocent. om

Rumänien något finnsär ytterligare beröringspunktergynnsammare,
med Bulgarien, med uppskjutna reformer och likartade ekonomiska
problem hög inflation och låg tillväxttakt. Under 1996som var
tillväxten dock 4,1 budgetunderskottStora och den högaprocent.
statsskulden påfrestningar på ekonomin. Arbetslöshetenutgör förär
närvarande 6,3 Denna relativt låga siffra beror bl.a. påprocent. att
jordbruket har absorberat arbetskraft från den krympande industrin.
Jordbrukssektom står för 34 sysselsättningen och för 20procent av

det totala bruttomervärdet. capitaBNP 24procent är procentav per av
EU:s genomsnitt.

Handelspolitiken liberaliserades tidigt, och handeln med EU utgör
idag 55 och 52 importen. Dock märktesprocent exporten procentav av
förändringar under då importrestriktioner1996, infördes för att
motverka det ökande handelsbalansunderskottet. underskottDetta har
delvis uppstått följd övervärderad växelkurs. Växelkurs-som en av en
regimen har i sin till del bestämts hålla prisertur stor strävan attav nere
på insatsvaror, speciellt energi, till de statsägda företagen.stora

fortsattaTrots reformer krävs, Rumänien påatt är väg att anpassa
sin lagstiftning till EU:s i fråga kapitalflöden och direktinveste-om
ringar. Problemen dock vad gäller implementeringär lagar. Attstora av
flödet direktinvesteringar tillhör de minsta i regionen, beror också påav
osäkerhet beträffande privata äganderätter. Innan ordentlig ökningen

utländska investeringar kan ske, krävs förbättringar både vad gällerav
implementering lagar och administrativ kapacitet.av av

aviemaI bedöms Rumänien inte har kommit särskilt långt i frågaatt
anpassning till EU:s lagstiftning för den marknaden.om gemensamma

Undantagen lagstiftningenär och immaterialrätt. Förutompatent-om
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kommersektorn,finansielladenomstrukturering storatotal av
gällerdetkrävas. Närförbättringaradministrativa att

medgjorts,framstegrelativtdockharkonkurrenslagstiftning stora
statsstöd.kontrollochinsynför brister iundantag av

statsägda företagen.ekonomi derumänskproblem i är storaEtt stort
dåligblandförlust berormedoftast går annatdessaAtt stor

naturligamedenlighetiproducerarinteochincitamentstruktur, att man
tillenergisubventioneringenochfördelar. Importenkomparativa av

högtillindustristrukturenindustrierpetrokemiskaolje- och cementerar
ekonomin.övriga delarförkostnad av

emellertidkandidatländema harövrigadei fleraLiksom en nyav
marknadsekonomiskt reformprogram.omfattanderegim lagt ettupp

Rumäniensbedömningarpositivarelativtmedförti aviemaharDetta av
marknadsekonomi ifungerandeför ettgrundenläggaförmåga att en

gällervadåtgärderkonkretakrävslyckasSkall dettaperspektiv.längre
finansiella sektorn.och denäganderätterprivatisering,

Slovakien

kandidatländema. TrotsblandsärfallnågotSlovakien utgör ett enav
marknadsekonomi,fungerandestabilförhållandevis väg mot en

medlemskaps-tillfälletförEU-kommissionenrekommenderar att
politiskadenOrsakenlandet.medinleds ärinteförhandlingar

ochvillkor,oppositionensgällervadframför alltsituationen,
syften. Dessutomförsäkerhetstjänstenutnyttjanderegeringens egnaav

densåvälungerskadenbehandlingenmedmissnöjeuttalas somav
minoriteten.romanska

blanddåefter 1989,under åren export-period annatsvårEfter en
dendrastiskt, harminskadeindustriför landetsmarknaderna tunga

handelsreformema,ochPris-börjatekonomin återslovakiska växa.
Slovakieninneburitregi, harTjeckoslovakiskbörjade redan i attvilka

marknads-fungerandeetablerabit pågodkommit väg attmot enen
under deårmedökat 7genomsnitthar iekonomi. procentBNP per

vilkettillfallit 5,4inflationensamtidigt procent,två åren,senaste som
capita 41kandidatländema. BNP är procentblandden lägstaär avper

högarelativt 11dock påliggerArbetslöshetengenomsnitt.EU:s
ochbefolkningensysselsätter 10Jordbruket procentprocent. av

bruttomervärdet. 36totala procentproducerar 6 procent avav
Ävenmedhandel EU.och 41 utgörsimporten exportenprocent avav

privatise-harytterligare,reformerasmåstefinansiella sektorndenom
genomgripande.varitringsprocessen
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Slovakien relativt väl förberettär för kunna implementeraatt EU:s
regelverk. I aviema betonas bolagslagstiftning, lagstiftning för
bankverksamhet, värdepappershandel och kapitalflöden. Konkur-
renslagstiftningen fungerar också i tillfredställande.stort sett
Undantaget insynen iär statsstöd. Administrativ effektivitet och
reformer vad gäller och immaterialrätt,patent- försäkringar, krävssamt
också framöver.

Handelspolitiken ändrades i något protektionistisk riktningen mer
1993. Trots reformema vad gälleratt kapitalflöden kommit ganska
långt, har flödet direktinvesteringar varit lågt. Orsaken troligenärav
den politiska osäkerheten, och utländska intressen uteslutitsatt i priva-
tiseringsprocessen.

Slovenien

Trots de flestaän destart övriga central-en ochsenare av
östeuropeiska kandidatländema -landet fick sin självständighet 1991-
tillhör slovensk ekonomi de utvecklade i området påmest grunden av

utgångsläge.ett Landet hargynnsamt industriell traditionav och haren
aldrig varit för utpräglat planekonomisktutsatt ett Därmedsystem.
kunde i början ganska försiktigtett reforrnprogram väcka liv i redanen
existerande privat industri. Reformprogrammet koncentrerades i början
på stabilitet och handelsliberalisering. Privatiseringen statligaav
tillgångar och liberaliseringen priser har däremot gått långsammare.av
Trots delade problem med övriga kandidatländer, i fonn av
upplösningen CMEA, splittringen Jugoslavien och allmännaav av
transitionsproblem, blev produktionsfallet i början 90-talet relativtav
lindrigt. Till del berodde detta på destor redan väletablerade handels-
relationerna med Västeuropa.

Med 59 EU:s genomsnitt,procent har Slovenien högst BNPav per
capita bland kandidatländema. Makroekonomisk stabilitet med fallande
inflation 9 1996 och stadig tillväxtprocent präglar också de senaste
åren. Utbildningsnivån jämförelsevisär hög. Arbetslösheten cirka 7är

Jordbruket sysselsätterprocent. 7 arbetskraften och bidrarprocent av
med 5 det totala bruttomervärdet.procent 65 handelnav procent av
sker med EU och underskottet i denna handel måttligt. Handels-är och
prisliberaliseringar har efter hand blivit omfattande, och infrastrukturen

välutvecklad.är
Ett få negativa tecken den stela arbetsmarknadenär ochav höga

löneökningar. Att anställda och ledning prioriterats i privatiserings-
har medfört omstruktureringar iatt många fallprocessen, undvikits,

och inflöde kapitalatt utifrån saknats. förfaringssättDettaav är en
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vilketdirektinvesteringar,flödetrelativt lågaorsak till det av
finansiell sektoroutvecklad äroch relativtlitenmedtillsammans en

orsakomstruktureringar. En ärytterligare atthämmande för annan
Utländska investeraregår långsamt.kapitalflödenliberaliseringen av

egendom.fastuppköpförbudblandmissgynnas, annat avavgenom
deni frågatillgrad EU:shöghar iLagstiftningen anpassats om

upphandling,statliginkluderarmarknaden. Undantagengemensamma
konkur-gällerVadstandardisering.tekniskkapitalflöden, samt

Även påbristenframsteg.betydandeocksårenslagstiftning krävs
i avierna.statsstöd kritiserasioch insynkontroll

Tjeckien

Påpositiv.dragTjeckien ibedömningEU-kommissionens är storaav
priser,vad gällerreformergenomgripandeochsnabbagrund av

brakommitTjeckienekonomin, harroll iochprivatisering statens en
Med BNPmarknadsekonomi.fungerandebit på väg mot perenen

arbetslöshetochgenomsnittEU:s straxcapita på 55 procent enav
kandidatländerdeTjeckientillhör också3 ettöver procent somav

Under 1996utveckling.ekonomiskgällerlängst vadkommit var
Handeln medungefär 4tillväxtenoch procent.inflationen 9 procent

importen.och 63 procent59EU exportenutgör procent avav
ocharbetskraftenendast 6sysselsätterJordbruket procent av

bruttomervärdet. Blandtotaladet ettannatproducerar 5 procent somav
direkt-ochkapitalflödenvad gällerlagstiftningliberalresultat av en
andrafråninvesteringarmycketTjeckienattraherarinvesteringar,

allt köpframförfrågaAvregleringar ifrånländer, främst EU. avom
regelverktillanpassningen EU:s ärdock innanegendom återstårfast

kvalitet.relativt godutbildningenochinfrastrukturenfullbordad. är av
Specielltlångt.kommit relativtharregelverktillAnpassningen EU:s

förlagarbokföringslagstiftning,angåendei avierna samtberöm ges
flestahar dekonkurrenspolitikstandard. frågatekniska I om

skäl tillingaKommissionengenomförts. attnödvändiga reformer ser
regelverk iimplementeringen EU:sklararTjeckientvivla på att avav

fortfarande mycketkvarstår göraDockperspektiv. attmedellångtett
immaterialrätthandel med värdepapper,finansiella tjänster,vad gäller

personuppgifter.skyddoch av
uppfyllerochineffektivbanksektornstatsägdatill delar ärDen stora

denRegleringeninterrnediär.finansiellinte rollenännu avav
illegalaharExempelvisotillräcklig.ocksåsektornfinansiella är

finansiellaförtroendet för detinvesteringsfonder minskatioperationer
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Liksom de flesta övrigasystemet. kandidatländer har på tidsenare
också Tjeckien hemfallit till viss grad protektionism.en av

Växande problem under tid vad gäller inflation, arbetslöshet,senare
budgetunderskott, tillväxt och växande handelsbalansunderskott,ett har
medfört regeringen i april 1997 ladeatt fram krispaket. Deett
ekonomiska problemen har bidragit till relativt delatt storen av
opinionen i Tjeckien negativt inställd tillär eventuellt EU-ett
medlemskap.

Ungern

Med lång tradition ekonomiska reformer hade Ungern på mångaen av
försprångsätt framförett övriga kandidatländer transitions-när

inleddes. Trots det sjönk BNP med 20 mellanprocessen nära procent
1989 och 1993, och inflationen låg mellan 1992 och 1996 på relativt
höga 23 i genomsnitt. Underprocent år har docksenare en
återhämtning skett. BNP capita 40är EU:s genomsnitt.procentper av
Jordbruket sysselsätter 8 arbetskraften, och bidrarprocent med 7av

totala bmttomervärdet.procent Sedan 1994 har tillväxten varitav
positiv beskedlig l 1996. Inflationen har sjunkit frånprocent 28men

1995 till 20 1996.procent procent
På grund bättre utgångsläge ochett tradition gradvisaav en av

ekonomiska reformer, valdes inte den polska modellens "chockterapi".
Till följd den tidigare har marknadsrefonnemastarten, i Ungernav
ändå varit långtgående, exempelvis i fråga liberaliseringen priserom av
och handel. Den privata sektorn vital, ochär omstruktureringen av
industrin har kommit bra bit på Den institutionellaväg. strukturen,en
bland vad gäller äganderätter,annat relativt välär anpassad till ett
marknadsekonomiskt och i kanskesystem, någotän annatmer
kandidatland marknadsmekanismer ekonomiskastyr aktörers beslut.

På grund förhållanden, inklusive liberalav gynnsamma en
lagstiftning, flödet utländskaär direktinvesteringar Efterav stort.
problem med bland lån till olönsammaannat statsägda företag, har
banksektorn sig. flestaDe banker idagrepat privatägda. Liksomär för
övriga kandidatländer dock tillgångenär långfristig finansiering
dålig.

frågaI anpassningen till EU:s regelverk för denom gemensamma
marknaden, har Ungern kommit relativt långt. Med undantag for insyn i
statsstöd, kritiseras inga speciella områden i aviema.

Omstruktureringama den ungerska ekonomin har liksom i övrigaav
kandidatländer lett till ökad arbetslöshet. Bakom den relativt låga
siffran 9 ligger bland reduceringprocent den totala arbets-annat en av
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problemendevälfárdspolitik. Ett störstakraften generös avengenom
med det högatillvarit kommaregeringen harsittandeför den rättaatt

har påförbättringarutlandsskuld. Klaraoch högbudgetunderskottet en
hadeochdessa områden, 1996åstadkommits bådapåtidsenare

till cirka BNP.sjunkit 3,5budgetunderskottet procent av

stöd förpolitiskt10.3 EU ettsom

kandidatländemas reformer.

kandidatländemasvad gälleraspekternaviktigastedeEn av
förpliktelseEU-medlemskapet innebärutvecklingekonomiska är att en

ekonomiskadenstimulerarinstitutionella reformertill sådana som
vilkenavgörande för iförpliktelse kanaktiviteten. Denna vara

i landet.investerainvesterare kommerutsträckning utländska att
Sovjetunionenfornaoch i detoch CentraleuropaLänderna i öst-

central- ochsydligarefonntakten.betydligt vad gäller Desigskiljer
de fyraframgångsrikamindrehar varitösteuropeiska länderna än

andrajämförelse medhar ibaltiskaVisegradländema. De staterna
detreformeraframgångsrikasovjetrepubliker varittidigare att

varit svårarepåpekas detkan ocksåAllmäntekonomiska attsystemet.
genomförareformergenomföra strukturellaochprivatisera än attatt

kandidatländema.istabiliseringspolitiska program
reformtakten kaniskiljer sig kraftigtländernaOrsaken till att

centralplane-frånförhållandena.de initiala Arvettillbaka tillhänföras
tidigareländerna i detbära förokringssystemet är attett tyngre

Östeuropa. fonnolikheter iLändemasochi Central-Sovjetunionen än
ocksåpåverkarindustristruktur,militariseringsgrad, m.m.av

reformtakten.
upphävaskan i viss månreformarbetetPolitiska restriktioner i av
befolkningenReformer denorganisationer.internationella egnasom av

hänvisning tillacceptabla medacceptabla kanuppfattasinte görassom
det.beroende kräverlandetorganisation,internationell äratt av,somen

underlättaförviktig rollspelai detta sammanhangkanEU atten
utövadetidigareövergångsekonomiema. EGDetreformarbetet i ett

demokratiskfrämjaPortugal förSpanien ochviktigt tryck på att en
bliländerMöjligheterna för dessaländer.utveckling i dessa att

skyndades på. Sammademokratiseringsarbetetmedlemmar gjorde att
Grekland.i falletinte registreratspositiva effekter har dock

politiker i kandidat-blandhaft hög prioritetMedlemskap i harEU
viktigmycketspelatmedlemskap harFörväntningarnaländema. enom

Tjeckien. Dåi Polen ochför radikala reformerför fåroll acceptansatt



Ekonomisk186 politik och politisk ekonomi kandidatländemai SOU 1561997:

många länder i det tidigare Sovjetunionen inte har ansöktens om
medlemskap har i dessa inte heller något motsvarande externtman
tryck på sig för snabbt genomföra nödvändiga institutionellaatt
refonner. Skillnaderna i reformtakt mellan Balkanländema, exklusive
Slovenien, och Visegradländema kan i viss mån också förklaras med
olikhetema i sannolikheten för medlemskap.

viktigaDet med de institutionella reforinema för vilka kanEU utöva
tryck inte bara de förbättrar den inhemskaär ekonominsett att

funktionssätt också hög sannolikhet för medlemskap innebärutan att en
utländska investerare finner länderna intressanta. Sannoliktatt EU:sär

möjligheter i detta avseende innan länderna blir medlemmar.större
innebärDetta det finns inneboende konflikt mellan förbindaatt atten

sig till tidigt medlemskap och skjuta medlemskap förett att attupp
fortsatt tryck. tidigtEtt inträde förutöva kandidatland betyderett ett att

finansiellade resursrestriktionema minskar i tidigt skede medan deett
politiska hindren för reformer kan förstärkas. Vid inträdeett sent
upprätthålls de politiska trycket för fortsatta reformer demen

Åfinansiella restriktionema fortsatt andra sidan finns riskenär stora.
reformer betraktas meningslösa i de länder uppleveratt att ettsom som

medlemskap inte ligger inom räckhåll.
finansiellaDe restriktionema före medlemskap kan innebäraett att

bör förmedla medel till kandidatländemaöverväga för fortsattaattman
refonner innan inträdet, vilket också framförts iAgenda 2000. Man
ska dock medveten detta kan innebära politiska hinderatt attvara om
för reformer i viss mån kan öka.

Det naturligtvis förväntningarna ekonomiskaär ochstoraom
politiska fördelar grundvalen för det refonntryckär kanEUsom som

gällerDetta inte bara storleken påutöva. nettovinstema ocksåutan
osäkerheten dessa hur långt fram i tiden de ligger. Detsamt ärom
därför angeläget bidra till tydliga regler för medlemskap och vadatt ett
medlemskap innebär. Kriterierna för medlemskap kan och bör
förtydligas.

Som redan kan för tidigt medlemskap innannämnts avgörandeett
institutionella reformer har genomförts skadligt då reform-vara
incitamenten minskar. Många kandidatländema har mycket långav en

innangå kan jämföra sigväg med de etablerade EU-ländemaatt man
och det synnerligen angeläget för den ekonomiskaär utvecklingen att
reformtakten inte till följd medlemskapet. finnsDetavstannar av en
uppenbar risk takten bromsas direkt efter inträdet. förefallerDetatt
därför rimligt tidpunkten för inträdet beroende landetatt igörs attav
fråga uppfyller vissa väl definierade krav.

kanDetta också betydelse för huruvida det önskvärt medärvara av
förhandlingsstart eller En förhandlingsstarten gemensam gemensam
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reformerbetydande institutionellainnebära vissa länder därkan att
avklingar.varefter reformtaktenkvarstår blir medlemmar

Slutsatser10.4

utvecklingen i kandida-den ekonomiskakapitel har beskrivitDetta
kommissionenUtgångspunkten har varit de sk aviematländema. som

tillfreds-kandidatländema.presenterade för utvärdera Dessaatt ger en
vi delar iutvecklingen i kandidatländema, ochställande bild stortav

länder kommitbedömningar vilkaEU-kommissionenssett somom
aspekterVi presenterade viktigamedlemskap.längst vägen mot av

Därefter vi vissaenskilt kandidatland.utvecklingen i varje mergav
aviema.generella kommentarer om

reformemas politiskakapitlet diskuteradesavslutande delI aven
påverkatmedlemskap har positivtMöjligheterna tillekonomi.

visarErfarenheten, från Greklandkandidatländema.reformtakten i t.ex.
innan landhålla reformkravendet kan lättast ettattatt uppevara

uppläggning kommeri Förhandlingamasfaktiskt blir medlem EU.
ekonomiskakommandeavgörande inflytande på dendärmed haatt ett

signaler sändsblir vikti kandidatländema.politiken Det rättstor attav
Ökad tillutsikternareformtakt ska innebäratill dessa länder. att

förockså medvetenmedlemskap förbättras. börMan att ettomvara
reformtakten.verka hämmandetidigt medlemskap kan
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ochSammanfattning11

slutkommentarer

effekternaekonomiskautvärdera deuppdragiUtredningen har attgetts
östeuropeiska kandi-central- ochomfatta detillutvidgningEU:s attav

utredningen.frånsammanfattas resultatenkapiteldatländerna. dettal
kapitlen. slut-Ifristående från de andraläsasKapitlet ska därför kunna

utvidgningen,aspektervissadiskuteras t.ex.ordet somnya
säkerhetspolitik.utveckling ochekonomisksambandet mellan

undertillbakablick.historisk Europakortbörjar medVi att varge en
ekonomiskaoch dedelar, ochi tvådecennier delatfyra öst väst,änmer

relationer kombegränsade.mycket Dessadem emellanrelationerna var
delta ilåta någonStalins öststatredanförsämras vägran attatt genom

strategiska 1947.embargooch USAsMarshallhjälpen, mot varorav
bildades 1949,Marshallhjälpen CMEApåSom ett ensvar

förvärradeöstblocksmedlemmarna. Dettaförsamarbetsorganisation
relationernaDärefterochmellanrelationerna väst änöst varmer.

handelnutgjordeperiodUnder denna1989.tillbegränsade ända fram
världs-den totalainteoch änmellan ett procentöst väst par avmer

handeln.
Östeuropa, fall,medochCentral- ochiMed förändringarna murens

östeuropeiskaåterförening. Depåbörjakom Europa vägen motatt en
sig deoch grad,takt närmai varierande attländerna kom, änom

karaktä-längemarknadsekonomiskaochdemokratiska system som
ochkollapsade CMEA,Samtidigti Västeuropa.ländernariserat

dramatiskt.därigenomminskadeöstblocketdet fornahandeln inom
Östeuropa fannsochCentral-iplanekonomiemade tidigareFör en

ekono-ochpolitiskabådemedintegrerasstark väst,strävan att avav
EU-ländema.medintegrerasländerville dessasynnerhetmiska skäl. I

vidtjänstemänrad63 tackassynpunktervärdefulla storFör en
Rabinowicz,Henrekson, EvaEric Berglöf, Magnusfinansdepartementet samt:

Baldwin,RichardmeddiskussionerVärdefullaWijkman.och MagnusPer
också tacksammaViockså.uppskattasRichard äroch PortesFrancoisJoseph

Östekonomiska vidinstitutetochseminarer FIEFvidför kommentarer
Stockholm.iHandelshögskolan
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Även i och i fanns önskan ekonomiskEU integration. Ettväst en om
första detta de central- och östeuropeiska ländernasteg mot attvar gavs

preferensbehandlings.k. 1990. Nästa de s.k. associations- ellersteg var
Europaavtalen, innebar betydande liberalisering handeln ochsom en av

Östeuropa.investeringar mellan och första Europa-avtaletEU Detav
slöts med Tjeckoslovakien,1991 och de övriga kandidatländema slöt
avtal de efterföljande åren.närmast

Europaavtalen innebar alla kvantitativa restriktioner importenpåatt
industrivaror från de ochcentral- östeuropeiska länder de s.k.av

CÖEL försvann, med undantag dem inom kemikalie-, kol-,genast av
textil- och stålindustrin. Många industrivarortullar på försvann också
omedelbart, medan de inom tekoindustrin, järn och stål, inomsamt
branscher möbler och skor, avvecklas långsammare. Vidaresom
innebar avtalen bl.a. betydande liberalisering kapitalflödenen av

CÖEL.mellan ochEU
Resultaten öppningen och den inledande handelslibera-västmotav

liseringen blev snabba, och under åren 1989-1993 ökade de central-
och östeuropeiska länderna årligen sin till medEU 15,9export procent,
samtidigt importen från ökadeEU med 23,6 Efter dennaprocent.som

CÖELinledning har dock ökningstakten från till EUexportav mer
eller mindre Samtidigt har handeln inom det forna östblocketavstannat.
ökat något igen, bl.a. bildandet detCEFTA, cent-genom av
raleuropeiska frihandelsområdet omfattas Polen, Slovakien,som av
Tjeckien och ochUngern, andra bilaterala frihandelsavtal igenom
området.

ÖsteuropatidigareDe planekonomiema i Central- och nöjde sig
emellertid inte med Europaavtalen, ansöker ocksåutan nu om
fullvärdigt medlemskap i den europeiska unionen. Tio länder, utöver

har ansöktCypern, medlemskap i och kandidat-EU därför s.k.ärom
länder. deAv östeuropeiska länderna dessa följande: Polen,Ungern,är
Rumänien, Slovakien, Lettland, Estland, Litauen, Bulgarien, Tjeckien
och Slovenien.

Vid det Europeiska rådets i Köpenhamn förband sig1993toppmöte
unionens medlemmar de länderna medlemmaratt ta upp nya som om
de så önskar. Anslutningen kommer ske så de associeradeatt snart som
länderna redo medlemskapets förpliktelser,är att anta attgenom upp-
fylla de ekonomiska och politiska krav ställs. kort kommerInomsom
också förhandlingar medlemskap inledas mellan vissa kandidat-attom
länder och EU.

sin utvärderingI kandidatländema rekommenderar EU-av
kommissionen förhandlingar inleds med fem central- ochatt Östeuro-

CÖEL:peiska länder Estland, Polen, Slovenien, Tjeckien och
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Ungem.64 bedömning visserligen inte något landKommissionens är att
medlemskap, de länderna ijust skulle klara ett attav men sexnu

framtid bör uppfylla kraven.inom ganskatätgruppen en snar
förändringsprocess sikt kanhar därmed påbörjat påEuropa somen

ekonomiska landskap. de nuvarande EU-ländemaförändra Europas I
människor. Kandidatländema har sammanlagtbor miljoner370 enca

innevånaredrygt miljoner. Hittills inkomstenbefolkning på 100 är per
medlems-i kandidatländema i genomsnittetbetydligt lägre än av

Även invånarantalet i ökar till 500länderna och EUEU. närmareom
femendast öka med cirkamiljoner kommer unionens totala BNP att

idag medlemmar.alla kandidatländema blevprocent, om
annorlunda före deninnebär det kommerDet EU änatt att varanya

inte bara betydligtkommande femte utvidgningen. Kandidatländema är
förEU-ländema, jordbruket står ocksåfattigare de nuvarandeän en

i dessa länder. Utvidgningenhögre andel och sysselsättningenBNPav
jordbrukspolitiken.därför i synnerhet regional- ochställer krav påstora

ochekonomisk integration mellanrimlig hypotesEn västöstär att
effekter kandidat-till betydande itill börja med upphovatt ger mer

Anledningen kandidat-nuvarande EU-ländema.ländema i de ärän att
ekonomisktjämfört med mycket småländema just EU, är sett.nu,

längre siktEffekterna därmed i absolut mening små. Påpå blirEU även
inkomsten stiger ipåverkan dock bli betydande allt eftersomkan mer

blir viktigare handelspartnerkandidatländema, och de därigenom som
för EU.

ekono-potentiella effekterna dock knappast vid deDe rentstannar
stabila. Starkademokratiema i långt ifrånmiska. Vi de öst ärvet att nya

marknadsekonomi, och deltillkrafter kritiska övergångenär mot en
demokrati. EU-med-blivit skeptiska till politiskhar också Ettmer

istabilisera den demokratiskalemskap kan därmed processen
Östeuropa medlemskapetbåde direkt och indirekt. sigI är

krav ställer, och de förpliktelserstabiliserande de EU somsomgenom
förbättrad levnadsstandardunionen utlovar. Lika viktigt är att en

ligger visserligen ellerpåverkar demokratins stabilitet. Detta mer
föreställamindre utanför för denna utredning, det lättär attramen men
kansig de säkerhetsvinster Sverige och andra EU-länder görasom

Öst- visasdemokratisk utveckling i och Centraleuropa. Dettagenom en
Åströmsbl.a. i Sverker utredning Större säkrare SOUEU Europa-

143.1997:
ekonomiska effekterna ökaddenna utredning behandlas deI av en

och kandidatländema, med speciell betoning påintegration mellan EU

Även64 ingår i den länder enligt EU-kommissionen bör ingå iCypern grupp som
första förhandlingsrunda.en
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effekterna fullvärdigt medlemskap för de vi lägger ävenav senare, men
vikt vid de förväntade samhällsekonomiska effekterna i Sverige.stor

Sverige används därför utgångspunkt i analysen. Vi ställer sedansom
frågan det finns enskilda EU-länder, för vilka effekterna med-om av
lemskapet kan förväntas avvika från dem i Sverige. Viktigt ocksåär att
studera de förväntade effekterna utvidgning i kandidatländema.av en

Utredningens huvudsyfte utreda effekterna fullvärdigtär att ettav
medlemskap. Vi studerar emellertid också allmänna integrations-mer
effekter, inklusive de följer de s.k. Europaavtalen. Huvudalter-som av
nativet därför jämföra effekterna fullvärdigt medlemskap medär att av
dem uppstår till följd Europaavtalen.som av

Upppläggningen detta avslutande kapitel följer kapitelin-av
delningen i utredningen. avsnitten diskuterasI 11.1-11.3 därför först
internationell handel, migration och internationell kapitalrörlighet.

och medelfristiga välfärdseffekterKort- analyseras i avsnitt 11.4,
medan långsiktiga tillväxteffekter diskuteras i nästföljande avsnitt, dvs.
i 11.5. avsnitt behandlas budgeteffekterI 11.6 regional- och jord-ettur
brukspolitiskt perspektiv. kortfattad diskussionEn den europeiskaav

unionen, och utvidgningenEMU, återfinns i avsnittmonetära 11.7,
medan kandidatländemas ekonomi och politik diskuteras i avsnitt 11.8.
Avslutande kommentarer i avsnitt 11.9.presenteras

1 1 Internationell handel

Enligt traditionell handelsteori uppstår internationell handel ettsom
resultat skillnader i komparativa kostnader mellan länder. kanDessaav
i sin följd skillnader i teknologi, eller skillnader itur vara en av av
tillgången på produktionsfaktorer. Genom utnyttja internationellatt
handel kan varje land specialisera sig på producera de de äratt varor

lämpade för. Därmed välfärdsvinster.uppstårmest
handelsteoriNyare kompletterar den tidigare teorin med betonaatt

stordriftsfördelar och produktdifferentiering orsaker till handel.som
handel skulle varjeUtan land ha ineffektiv produktion, atten genom

stordriftsfördelar inte skulle kunna utnyttjas väl. Samtidigt skulle
endast fåtal produktvarianter finnas tillgängliga, ochett
konsumenternas valmöjligheter skulle därmed bli begränsade.
Internationell handel ändrar på detta. utnyttjaGenom världsmark-att
naden kan företag utnyttja stordriftsfördelar bättre, och konsumenter får

valmöjligheter också kunna köpa importeradestörre attgenom varor.
Handeln uppstår kan i utsträckning bli s.k.storsom
inombranschhandel, där länder både och importerarexporterar varor
från bransch.samma
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EU-medlemskapetsundersökafått ihar uppdragUtredningen att
jämförels-självklarahandeln.internationella Deneffekter på den

handelshindren påinnebärs.k. Europaavtalen. Dessade attärenonnen
förhållandevisska bortteko, stål, etc.känsligas.k. tasvaror,

handelsliberali-helt frånjordbruket undantasochlångsamt, nästanatt
protektionismfonnerandrakommer vissa attVidareseringen. av

1990-dumpning. Mellans.k.reglerframför alltkvarstå, motgenom
vad de ansågWTOfall till GATTanmälde 24EU1995 varaav

CÖEL.frånprodukterdumpning av
handelspolitiskadennaEU-medlemskap kommerMed typett av

foreEU-medlemskapet kommerfall därförsvinna. detåtgärder Iatt
känsligamed s.k.skulle handelnEuropaavtalenfullföljandet av

gränskontrollemaförsvinnerVidaresnabbare.liberaliserasprodukter
omfattasocksåkommerjordbruksproduktermedoch handeln att av

Även handelshinder elimineras.tekniskafrihandeln.
kandidatländemasförutseokompliceratinte heltDet attär

heller lättdet intefördelar. Därförkomparativa attlångsiktiga är
central- ochoch demellanhandelsmönstret EUframtidadetbedöma
Sverige ochmellanhandelnanalysländerna. Vårösteuropeiska av

CÖEL specialiserade påhar varitdevisar1981-1994 att senare
användningenintensiva iochproduktion ärexport avsomvaror,av

kunskaps-nettoimportsamtidigt haftharlågbildad arbetskraft. De av
arbetskrafthögutbildadandra däroch ärintensiva envarorvaror, av

bildenfysiskt kapitalintensivaproduktionsfaktor. ärviktig För varor
CÖEL specialiseradefall relativttycksvissaoklar.däremot I varamer

kapitalintensiv produktion.på
fram tillåtminstonestabila tiden,Nettohandelskvotema överär

och 1994.förändrats mellan 1992någothar emellertid1992. De
kapitalintensivaarbets- ochTendensen nettoexportenär att varorav

CÖEL ökadi någotländer i ställetminskat, dessafrån har och att
kunskapsintensivaspecialiseratutsträckning har sig varor.

enskilda kandidat-forberäkningargjort motsvarandeVi har också
kandidat-olikalikhet i depåfallandegenerelltländer. visar påDe en
och 1994mellan 1992Utvecklingenhandelsspecialisering.ländemas

utveckladeolika länder.mellan Meremellertid till viss delskiljer sig
med den allmännaenlighetioch harländer, Polen Ungern,som

kunskapsintensivaspecialisering påökadtendensen gått mot varor,
iRumänien har gåttochLettland,medan länder Litauen motsattsom

riktning.
ivi har observerattalar detmycket förDet mönsterär attsom

åtminstone debestå underrelativt lång tid kommerhandeln under atten
kanTvå skältid så.troligtvis under längreåren, och ännärmaste anges
nuvarandedetdet första kandenna utveckling. Förför förklaraatt

7 17-1573
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CÖELsnettohandelsmönstret indikera komparativa fördelar.
Internationella studier resultat i hög grad medöverensstämmerger som
våra. Specialiseringsmönstret verkar således i detta avseende stabilt.

Det andra skälet till existerande handelsmönster viktigatt är en
bestämningsfaktor för framtidens handel det finns trögheter iär att
produktions- och handelsmönstren. Sådana trögheter kan bero påt.ex.

kapitalbeståndet deprecieras långsamt. Eftersom kapital knappastatt är
rörligt mellan branscher, tenderar produktionen och därmed handeln att
förändras långsamt.

På lite längre sikt kan emellertid handeln förändras, och
produktions- och handelsmönstret kan komma avspegla den relativtatt
goda tillgången på utbildad arbetskraft finns i kandidatländerna.som

deOm goda kunskaperna kan omvandlas till kommersiellt gångbart
humankapital kan dessa länder i utsträckning kommastörre att

kunskapsintensiva Eftersom produktdifferentiering ochexportera varor.
stordriftsfördelar vanliga i dessa branscher, och då flestade EU-är
länder har betydande kunskapsintensiva kan handeln iexport av varor,

utsträckning förväntas bestå inombranschhandel,större änav snarare
den dominans mellanbranschhandel kan förutse kortareav av man

sikt. Kanske såg vi början denna utveckling mellan och1992 1994,
då de utvecklade kandidatländemas specialisering ökade imer
kunskapsintensiva varor.

Inombranschhandeln fortfarande ganska obetydlig andelutgör en av
den totala handeln mellan Sverige och kandidatländerna och har gjort
så mellan och1981 1994. Sveriges handel med TjeckienI ocht.ex.
Slovakien, med Polen och har inombranschhandelnUngern, undersamt
hela tidsperioden visserligen utgjort 20 handeln,än procentmer av men
det finns inte någon klar tendens till ökning. Andelenen
inombranschhandel betydligt mindre i Sveriges handel med deär än
nuvarande EU-ländema, där andelen ligger på 60-70runt procent.

Internationella studier handeln helamellan och kandidat-EUav
länderna något annorlunda bild inombranschhandelnsger en av
utveckling. Andelen handel denna har ökat betydligt, framförallttypav

arbetsintensiva i vissa branscher har lokaliserats tillatt momentgenom
kandidatländerna.

Kommer handelns struktur påverkas själva EU-medlem-att av
skapet Europaavtalen innebär vissa handelshinder för arbets- ochatt
kapitalintensiva kvarstår under längre tid. Därigenom kommervaror en
CÖEL i mindre utsträckning kunna specialisera sig på dennaatt typ av

medan EU-medlemskap inte medför dessa hinder förettvaror,
specialisering. motverkar därförDetta till viss del den tendens till
ökning kunskapsintensiv förutses.exportav som annars
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mellanHandelsutbytethandelsvolymer.diskuteraocksåLåt oss
viharmedlemsländernanuvarande settoch dekandidatländema som

åren,deökathandelnVisserligen har senastemycket begränsat.varit
Sveriges3-4intenivå, procentlågfrån så än attatt avcamerenmen

kandidatländema.medskerhandel justtotala nu
frågaomfattande DennabliframtidenihandelnKommer att mer

hurgällerdelenförstadelar. Deni tvådelasegentligenkan upp
marknadsekonomier, ochblirkandidatländemautvecklashandeln när

andrade EU-Sverige ochtillhandelsrelationernormalafårdärmed
själva Europa-i ställetfrågandelenandra rörländema. Den omav

handelsvolymenpåverkakanEU-medlemskap,respektiveavtalen, ett
ytterligare.

debetydligtökaförväntashandelnslutsatsUtredningens är att
fullvärdigablirkandidatländemadecennierna,kommande oavsett om

oftaanvändsgravitationsmodellens.k.eller inte. DenEU-medlemmar
modell bestämsdennahandelsflöden. Istorleken påberäknaför att

ländernas BNPexempelvisvariablerhandelsvolymerbilaterala somav
demavståndetgeografiskadetfaktortillgångar,derasoch samt av

emellan.
gravitationsmodellenharochmellanhandelnstudier västöstI av

dehandeln medberäkningardessaindikerarsvensk del attFöranvänts.
kommerungefärsiktnågra årspåländernaösteuropeiskaochcentral-

fall.föremed situationenjämförtfördubblasatt murens
förväntashandelsvenskkanblir rikare,ocksåkandidatländemaOm

CÖELiekonomiematroligtförefaller högstytterligare.öka Det att
snabbt. Närrelativtkommerdecennierna växaunder de attnärmaste

detillhandelspartnerviktigarede alltblirökartotala BNPderas
antyderBaldwinRichardStudier bl.a. attEU-ländema.nuvarande av

CÖEL siktdecennierspåochSverigemellanhandeln ettt.ex. par
fall.föresituationenmedjämförtfemfaldigasåtminstone kan murens

EU-länder.andralikartade förBeräkningarna är
ökningbetydandeganskafrågandet alltsåblirSammantaget om en

tid kommeröverskådlignivå.låg Inomhandeln, från enmenav
därför inteländernaösteuropeiskacentral- och attdehandeln med vara

västeuropeiskamellan dehandelnviktigtillnärmelsevis så t.ex.som
utvecklinghandelsvolymensslutsatsergenerellaländerna. Detta är om

CÖEL marknadsekonomier,normalautvecklas tilltill följd attav
liberaliseringpåtagligemellertidinnebärEuropaavtalenRedan aven

delavtaleniDockoch EU.kandidatländema görsmellanhandeln en
börDärförfrihandel.principenfrån ettundantagväsentliga om

med hurjämförtnågothandelsvolymenökamedlemskapfullvärdigt
handeln.regleratEuropaavtalen hadeenbartvaritskullesituationen om

slut-exaktaintetillåtertillhar tillgånganalysmetoder vi tyvärrDe mer
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CÖELshandelsvolymens utveckling till följdsatser eventuellaom av
EU-medlemskap, gränskontrollen försvinner bör vi fåattmen genom se

inte alltför oansenlig ökning handelsvolymen.en av

1 1.2 Migration

främstaDen orsaken till migration migranters önskan fåär detattom
bättre ekonomiskt flytta, vad de hade fått deatt än stannatgenom om
kvar i sitt ursprungsland. högreJu löneskillnadema mellanär
migrantens ursprungsland och mottagarlandet, desto blirstörre
migrationen. Andra faktorer, arbetsmarknadsläget, spelart.ex.
emellertid också roll. Arbetslöshet i ursprungslandet och vakanser ien
mottagarlandet leder till migration. Vidare påverkas migrationenstörre
negativt kulturella och geografiska avstånd.av

Effektiviteten i världsekonomin kan förväntas öka till följd av
migration. Till skillnad från exempelvis fallet med internationell handel

det emellertid inte säkertär migrationen välfärdshöjande både föratt är
ursprungslandet och mottagarlandet. Inkomstfördelningen kommer
också i många fall förändras. Slutsatsema detta områdeatt är
emellertid långt ifrån entydiga. Generellt gäller kapitalägama iatt
invandringslandet migration, medan löntagarna missgynnas.gynnas av
Också inom löntagare kan emellertid inkomstfördelningengruppen
förändras. Med invandring lågutbildade kommer normalt hög-en av
utbildade i mottagarlandet tjäna det, medan de lågutbildadeatt
förlorar. Omvänt gäller inhemsk arbetskraft utbildning vinneratt utan

på invandring högutbildade.mest en av
Kommer invandringen från kandidatländema bli omfattandeatt

Reallönema betydligt lägre i kandidatländemaär i alla EU-än nästan
länder. Skillnaderna är Grekland,avsevärt större Portugalän när t.ex.
och Spanien kom omfattas den fria rörligheten arbetskraftatt iav av

Årslutet 1980-talet. 1995 varierade de genomsnittliga månads-av
lönerna, uttryckt i köpkraftspariteter, i kandidatländema mellan 291
USD Rumänien, och 1066 USD Slovenien. Skillnaderna mellan
Sverige och de närliggande kandidatländema också avsevärda.mest är

baltiskaDe länderna har löner ligger mellan 311 och 344 USD. Ettsom
land Polen, med 40 miljoner innevånarestort närmare ochsom en

arbetskraft på drygt 16 miljoner, hade 1995 reallöner på 520 USD.
Skillnader i reallöner det incitamentet förutgör migrationstörsta

från kandidatländema. Den relativt höga arbetslösheten är en annan
faktor kan betydelse. I exempelvis Polen arbetslös-som vara av var
heten 13över 1995. Arbetslösheten något lägre i balt-procent är
ländema, ändå tillräckligt för påverka migrationsbeslut.stor attmen
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utbudrelativt betydandefinnassåledeskommerDet ettatt av
skulleländernaösteuropeiskade central- ocharbetskraft från varasom

Vi bedömertilloch i synnerhet Europa.villiga migrera till EU,att norra
begränsadrelativtblimigrationen ändå kommeremellertid attatt av

och de andraarbetsmarknaden i Sverigeåtminstone så längebetydelse,
inomarbetskraftsrörlighetReglerna förreglerad.EU-ländema hårtär
innanarbeteprincip ska ha ordnatinvandraren isådanaEU ettär att

kortareinvandraren endastkanhan flyttar.hon eller Annars stanna
mottagarlandet.perioder i

Ävenvakansema få.iarbetsmarknadsläget just EUSom ärut nuser
migranterkommer inte så mångamigration finns,förincitamentenom

iEU-länder. EUflytta till Inomkandidatländema kunnafrån att
förhandlingarlönernasynnerhet, bestämsi Sverige iallmänhet, och av

inte troligtdärförfackföreningar.arbetsgivare och Detmellan är att
inte helleromfattande.bli speciellt Detkommerantalet vakanser äratt

kommerMigrationenbli särskiltmigrationen kommertroligt stor.attatt
efterfrågesidan.därför begränsasatt av

omfattandebidra till någotemellertidfaktorer kanTre en mer
arbetsmöjligheterflexibel arbetsmarknad kanmigration. Med en mer

migrationennedåt, vilketlönernaändå uppstå gör attatt pressasgenom
tillsskulle då fortsättaMigrationenbli omfattande.skulle kunna mer

kandidat-ifler arbetstagarelåga ingai reallöner såskillnaderna attvar
avregleras i dearbetsmarknadenskulle vilja flytta.ländema Ju mer

invandringen bli.kandestonuvarande EU-ländema, större
omfattande migrationfaktorn kan skapaandra ärDen attmersom

fackochintekollektivavtal mellan arbetsgivarebedrivs därverksamhet
därtjänstesektomframförallt i de delarmöjlighet finnsgäller. Denna av

sektorerroll, ispelarstordriftsfördelar inte någon större t.ex. som
kanegenföretagareInvandringstädbranschen.ochrestaurang- av

invandradroll i dessa sektorer. Genomspela betydandedärför atten
CÖEL liggerför lönerberedda arbetaarbetskraft från är att som

företagarbetskraft, kommerunder de för inhemskbetydligt ägssom av
konkurreraarbetar, kunnaeller där invandrareinvandrad arbetskraft, att

andra företag.ut
tid iunder vissmigrantendet tredje harFör rätt stannaatt en

mycketreallönema såarbete. Eftersommottagarlandet och söka är
tänkaEU-ländema kani de nuvarandei kandidatländemalägre än man

kanske finna arbetechanseni de förrasig många löntagare etttar attatt
den tillåtnasöka arbete underSverige,i exempelvis attgenom

ganskakomma bliinvandring kanperioden. Denna temporär atttyp av
omfattande.

blimigrationen förväntasdock det faktumKvarstår rättgör att
reglerad iarbetsmarknaden så hårt Europa. Ibegränsad så länge är
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detta avseende finns motsättning mellan reglerade löner ochen en
verklig rörlighet på utvidgade arbetsmarknad.Europas finns ocksåDet

konflikt mellan den avreglering arbetsmarknaden, EMU-etten av som
medlemskap och den höga arbetslösheten enligt vissa bedömare kräver,
och integrationen kandidatländema. Skulle möjligheterna för arbets-av
lösa finna arbete underbjudande förenklas, skulleatt att t.ex.genom
detta också innebära arbetskraft från kandidatländema kan bjudaatt
under, och därmed kraftigt ned lönerna för konkurrerandepressa
arbetskraft i Sverige.

den mån den fria arbetskraftsrörlighetenI stimulerar invandring,
tenderar lönerna, kan detta medföra krav på ytterligareattsom pressa

regleringar arbetsmarknaden. skulle innebära flerDetta attav grupper
idag vill reglera lönen i kollektivavtal, vilket skulle kunnaän ettvara

för dessa hålla konkurrensen från invandrare borta.sätt attgrupper
Därför det möjligt den fria arbetskraftsrörligheten kan leda till flerär att
regleringar på arbetsmarknaden. sin kan detta leda till lönernaI tur att
för dessa drivs och deras arbetslöshet kan kommaatt attgrupper upp,
öka.

Vilken arbetskraft kan förväntas flytta från kandidatländematyp av
för bådeLönema låg- och högutbildade högre i iEUär än

kandidatländema. faktor underlättarEn rörligheten för utbildadsom
arbetskraft löneflexibiliteten generellt högre för dennaär att är typ av
arbetskraft. Med den goda tillgången på och tekniker,t.ex. naturvetare

finns i kandidatländema, finns potential för migrationstorsom en av
högutbildad arbetskraft. Ytterligare incitament för utvandring hög-av
utbildade från kandidatländema kommer från den sammanpressade

Östeuropa.lönestruktur finns i Central- och kan emellertidMansom
sig incitamenten för högutbildade flytta till Sverigevänta att äratt

mindre incitamenten flytta till många andra EU-länder. Orsakenän att
den relativt sammanpressade lönestrukturen i Sverige, där lönernaär

för högutbildade relativt låga.är
inte helt lätt bedömaDet välfärdseffektema migration frånär att av

CÖEL till de nuvarande EU-ländema. finnsDet visserligen storen
sannolikhet för välfardsvinster den totala inkomsten ökar. Enattgenom
vinst för mottagarlandet kan tillförsel högutbildad arbetskraft,vara
där ursprungslandet stått för utbildningskostnadema. kanDetta
förstärkas externaliteter och kunskapsöverföring, där ocksåav av
inhemska högutbildade får högre produktivitet invandringengenom av
utländsk arbetskraft, i synnerhet det högutbildad arbetskraftärom som

CÖELflyttar från till EU.
Baksidan detta emellertid risken för s.k. brain drain, vilket fårärav

Öst-negativa effekter på produktivitetsutvecklingen i Central- och
högutbildade flyttar därifrån. därför inte heltDet äreuropa, om
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migration i kandidatländema bliruppenbart välfärdseffektemaatt av
positiva.

migrationen kommerfinns också de den ökadeDet attattsom anser
nuvarande EU-ländema. harbidra till lägre arbetslöshet i de Detta

ekonomer.kommissionen och enstaka akademiskahävdats både avav
tillde finns vissa skälVi skeptiska till detta, och hävdar tvärtomär att

ökadöka följdarbetslösheten skulle någotatt tro, att avsom en
fråga iVi återkommer till dennaimmigration från kandidatländema.

avsnitt 11.5.

Internationella investeringar och11.3

företagmultinationella

skillnader iförsta handInternationella investeringar istyrs av
kapitalflödenavkastning kapital. avsaknad regleringarpå I avav

kapital tillflytta från länder med god tillgång påtenderar kapital att
verkar därför rimligt kapital kommerkapitalfattiga länder. Det attatt

i Central-nuvarande EU-länderna till kandidatländemaflytta från de
Östeuropa. upphov tillomfördelning kapital i sinoch Denna turgerav

där detsamhällsekonomiska vinster kapitalet utnyttjasatt gergenom
fördelade.avkastning. vinster emellertid inte jämt Närhögst Dessa är

får kapitalägare ikapital flyttar från till kandidatländema EUEU en
medan arbetskraften i får lägrehögre avkastning på sitt kapital, EU en

kandidat-därmed lägre reallön. sker iproduktivitet och Det motsatta
arbetskraften blirländema: kapitalägama får lägre avkastning, medan

stiger.produktiv och reallönenmer
utländskaspeciell form internationella investeringar s.k.En ärav

behållerdirektinvesteringar, vilka investeringar där investerarenär
förknippadekontrollen sitt kapital. Sådana investeringaröver är nära

analysmed de multinationella företagens utlandsverksamhet. vårI
fokuseras just multinationella företag.på

multinationellaVanligtvis skiljer mellan olikatvå typerman av
företag, horisontella och vertikala. Med horisontella multinationella

dotterbolag producerar förföretag företag i sina utländskaavses som
multinationelladen lokala marknaden. innebär horisontellaDetta att

företag karakteriseras de producerar ungefäratt typav samma av varor
Drivkraften bakom dennaeller tjänster i utlandet de hemma.görsom

behovet produktionendirektinvesteringar förläggaär näratyp attav
karakteri-den marknad säljer på. Vertikala multinationella företagman

förlagda tilli stället olika delar produktionsprocessen ärattseras av av
olika länder. olika led i produktionsprocessen kräver olika faktor-Om
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intensiteter kan det lönsamt för företaget förlägga dessa i deattvara
länder har bäst lämpade faktortillgångar. viktig drivkraftEnsom
bakom denna investeringar därför utnyttja skillnader iärtyp attav
produktionskostnader mellan olika länder. innebärDet de befrämjasatt

skillnader i relativa faktortillgångar mellan hemlandet d.v.s. detav
land där företagets huvudkontor ligger och värdlandet d.v.s. det land
där företaget har etablerat eller flera dotterbolag. Genomett att
produktionen i dotterbolagen inte nödvändigtvis avsedd förär
försäljning denpå lokala marknaden kan vertikala direktinvesteringar

upphov till från värdlandet.exportge
Välfärdseffektema multinationella investeringar i allmänhetärav

positiva för värdlandet. multinationella företagetDet har vanligtvis
bättre teknologi och know-how de lokala företagen, vilket innebärän

deras produktion effektiv. finnsDessutom s.k. spillover-äratt mer
effekter, medför också andra företag i värdlandet får förbättradattsom
teknologi och högre produktivitet. Empiriska studier har visat lokalaatt
förhållanden i värdlandet viktiga för kunna tillgodogöra sig spill-är
over-effekter. Faktorer underlättar tillgånggod högutbildadärsom
arbetskraft, och hög grad konkurrens på produktmarknaderna. Enav
potentiell välfärdskostnad multinationella investeringar risken förärav
monopolisering marknader, och utförsel monopolvinsterav av ur

Ävenvärdlandet. här spelar de lokala förhållandena avgörande roll.en
högreJu grad konkurrens på produktmarknadema, desto lägreav

monopolvinster och därmed lägre risk för samhällsekonomiska
förluster för värdlandet.

Till detta kan läggas kapitalimport i sig ökar efterfrågan påatt
arbetskraft och kan därför på kort sikt ha positiv effekt syssel-en
sättningen, något kan betydelse i länder med högstorsom vara av
arbetslöshet. Dessutom kan de multinationella företagen komma att
fylla viktig funktion det gäller kandidatländemasnär atten anpassa
tillgångar på både fysiskt och mänskligt kapital till produktion för
konkurrensutsatta marknader. Potentiellt tycks således de central-sett
och östeuropeiska kandidatländema ha mycket vinna på inflödeatt ett

direktinvesteringar.av
Också hemlandet bör få välfärdsvinster direktinvesteringama,av

dessa troligtvis begränsade och uppstår framför alltärmen mer genom
tillgängliga används på effektivare Dessutomatt sätt.ettresurser

investerar multinationella företag relativt mycket i forskning och
utveckling, vilket kan ytterligare samhällsekonomiska intäkter ige
form kunskapsöverspillning i hemlandet. Ofta uttrycks emellertidav
farhågor det finns betydande samhällsekonomiska kostnaderattom
förknippade med företag expanderar utomlands. det gällerNäratt
kandidatländema har risken för utflyttning produktionen settsav som
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kostnadernasamhällsekonomiskaEU-länder. Dei flerahot avett
fleratroligtvis smådockkandidatländemadirektinvesteringar i är av

skäl.
finnssiktdet på långinga skälmed finns detTill börja attatt troatt

multinationellaförekomstenocharbetslöshetsamband mellanett av
arbets-ställetiarbetslösheten bestämslångsiktigaföretag. Den av

arbetstillfällen,emellertidsikt kankortfunktionssätt. Påmarknadens
investeringar.utländskapåverkasföretag,enskildaåtminstone i av

utåtriktadeemellertid inte påtydererfarenheterTidigare att
i hemlandet,arbetstillfállenaminskat tvärtomharinvesteringar utan

samtidigtmedhängerha ökat.tycks de Detta att somsammansnarare
ökardotterbolaget, såutländskatill detflyttaskanskeviss produktion ut

hemlandet.itillverkadetjänsterochefterfrågan påockså varor
ocksåtycksdirektinvesteringarde görsMerparten varasomav

värdlandetförsäljning ileder tilldvs. desinhorisontella till natur,
hemlandetarbetskraft iefterfrågan påEffekten påtillän export.snarare

direktinvesteringar,vertikalagällerdetförväntaskan större närvara
arbetsintensivautlokaliseringinnefattareftersom dessa av

arbetskraft.billigländer medtillproduktionsmoment
kandidatländemadirektinvesteringar tillinflödetHittills intehar av

hadeoch 1996Mellan 1991förväntat sig.mångablivit så stort som
i dedirektinvesteringar gjortsimiljarder USDendast 38,6sammanlagt

investeringarnaharabsoluta talländerna.östeuropeiska Iochcentral-
vi iföljt Tjeckien. OmPolen,och mätervarit i Ungernstörst perav

övriga länderna.deväsentligt högreliggercapita-termer Ungern än
blandhelt domineratEstland. haroch EUTjeckienföljsUngern av

tredjedelarför två1995stod i slutetEU-ländemadirektinvesterama. av
regionen.direktinvesteringar iutländskabeståndettotaladet avav

utåtriktadeEU:sgick 13och 1994Mellan 1992 procent av
ochför USAMotsvarande siffrakandidatländema.tillinvesteringar

respektive2 1Japan procent.var
kandidatländematilldirektinvesteringamasvenskaför deMönstret
värdländemahelhet. ärför Depåminner det EU störstasomom

viktigaredockländernabaltiskaPolen och De ärTjeckien, Ungern.
capita-direktinvesteringarna. Isvenskamottagarländer för de persom

direktinves-svenskaEstland den största mottagarenär t.o.m.terrner av
ocksådirektinvesteringamapåBranschstrukturen ärteringar.

despillover-effektemaförväntaskanintressant. Det att av
know-howkunskap ochteknologiska ärmultinationella företagens mer

sektorer.traditionella Deihögteknologiskabetydande i än
baltiskagjort i desvenska företagmultinationella investeringar som

ochlivsmedel, dryckbranscherallt skett ihar framförländerna som
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tobak. de andraI kandidatländema situationen annorlunda. harHärär
investeringar framför allt gjorts inom och verkstadsindustrin.pappers-

Någon egentlig forskning den ökade förekomstenav av
Östeuropamultinationella direktinvesteringar till Central- och har inte

genomförts. Inom utredningens har emellertid vissa intressantaram
data visarDessa endast drygt de svenska8presenterats. att procent av
företagens utlandsproduktion kandidatländemai till Sverige,exporteras
och bara 27 överhuvudtaget Detta tyder på deatt procent exporteras. att
investeringar hittills gjorts i kandidatländema följer det generellasom

företrädesvis horisontell karaktär. detmönstret Dåatt ärgenom vara av
vertikala investeringar, med exportandel, förknippade medärstor som

fragmenterisering produktionsprocessen och utflyttningen av av
arbetsintensiva finns hittills således inga starka belägg förmoment, att
svenska jobb i fara, på kort sikt.är ens

det gäller effekternaNär på arbetskraftsefterfrågan i Sverige
förväntar vi inte några betydande effekter. Redan idag detäross mer
möjligt för svenska företag förlägga produktionen till EU-länderatt
med relativt riklig tillgång till lågutbildad arbetskraft Grekland,
Portugal och Spanien. Den skillnaden, jämfört med denstora
nuvarande situationen, det kommer finnas länder med relativtär att att
billig, högutbildad arbetskraft tekniker och ingenjörer inomtypenav
unionen. Dessa länder skulle därmed kunna attraktiva platser förutgöra
lokaliseringen viss produktion. Vi bedömer emellertid effektenattav

detta på arbetskraftsefterfrågan i Sverige blir liten.av
Redan Europaavtalen innebar betydande liberaliseringen av

kapitalflödena. utländskaDe företagen inte bara mest-gynnadgavs
skall enligt avtalen behandlas nationella företag.status, utan t.o.m. som

troligtDet EU-medlemskap kan leda till betydande ökningarär att ett
flödet direktinvesteringar till kandidatländema på kort sikt.av av

Medlemskapet hjälper till skapa den trovärdighet för denatt
ekonomiska politiken tidigare i mycket saknats.som

Dessutom leder medlemskap till tillgången till de viktigaett att
exportmarknadema i de nuvarande EU-ländema blir säkrare. börDetta
leda till kandidatländema får vertikala investeringar vadatt änmer av

hittills varit fallet, dvs. de blir betydande bas förattsom mer som
till de nuvarande EU-ländema. kan i sig fåDetta viss negativexport en

effekt efterfråganpå på arbetskraft i det kommer troligtvisväst, men
ändå välfårdshöjande för både och Dels leder det tillatt väst öst.vara

existerande utnyttjas bättre, vilket innefattar ökadatt resurser en
specialisering på forskning och utveckling och andra s.k. huvudkon-
torsverksamheter i hemländema i dels kan denna ökade speciali-väst,
sering ytterligare samhällsekonomiska intäkter i formgenerera av
kunskapsöverspillning i hemländema.
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direktinvesteringama kanutsträckningi vilkendet gällerNär
kvantitativasvårtEU-medlemskap detförväntas öka är attett geav
osäkerhetenbortEU-medlemskap kommeruppskattningar. Ett att ta

utländskhuruvidafundamentala faktorer,kring sådana ensom
vidoch värdetavkastningen,medräknainvesterare kan ettatt
ocheller henne,tillfaller honomavvecklande, verkligeneventuellt om

ochimporteragäller förförutsättningarvilka exporteraatt varorsom
hakommerdettarimligtverkaroch tjänster. Det attatt anta att

kandidatländemaidirektinvesteringarinflödetbetydande effekter av
mindre.troligtvis Manlångsiktiga effektendenkort sikt, medan ärpå

utvidgningartidigare EUanslutning tilldet iockså konstaterakan att av
medlemsländerna, dockkapital till deinflödenskett betydande nyaav

betydelsenpekar påtidigare erfarenheternaundantag.inte helt Deutan
endastpolitik. Ommedlemsländemasdeinriktningen på egnanyaav

tillpolitik syftargenomföra denförbegränsade åtgärder vidtas att som
effekternaunionen, kanmedlemsländerna medintegrera restenatt av

länderna däremotdirektinvesteringar bli ringa. Ominflödetpå av
ochsinaför integreraEU-medlemskapetutnyttjar att varu-

direktinvesteringarkan ökningenmedfaktorrnarknader Västeuropa av
bli stor.

ingåendebeståndetmellansamband råderdepåBaserat avsom
har vicapita,och värdlandets BNPdirektinvesteringar, BNP samt per

delsför kandidatländema,förväntade beståndetdenuppskattat utan ett
förväntadeEU-medlemskap.dels med DetEU-medlemskap, ett

bestånd ländernaEU-medlemskap detkan tolkasbeståndet utan ett som
länder. Enligt våraföljde för övrigaskulle ha de mönstretom

noll ochmellanbeståndet andel BNPskattningar skulle varasom av
förväntadevad den 1995 och 1996. Dethögrefem änprocent var

med denEU-medlemskap liknandekan tolkas påmedbeståndet sätt,ett
positivauppvisarländernaskillnaden vi frånutgår attatt samma

vidirektinvesteringaringåendegäller beståndetskillnad detnär somav
skulleskattningarEnligt våraEU-ländema.finner för de nuvarande

mellan 5förutsättningarunder dessabeståndet andel BNP varaavsom
Effektenoch 1996.vad den 1995och högre30 ettänprocent avvar

beståndetökningtillEU-medlemskap i sig uppskattas avaven
mellan och BNP. Dessadirektinvesterinar motsvarande 3 27 procent av

understryksosäkra, vilketsjälvfallet mycketberäkningar attär av
skattnings-olikamycket mellan deeffektenstorleken på varierar

storleks-fingervisning denändåmetoder vi Deanvänt. omenger
sambandde empiriskavi utgår fråneffekterna finner,ordning på när

EU-medlemskap råderochinkomstermellan direktinvesteringar, som
idag.
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11.4 och medelfristigaKort- välfárdseffekter

kunna utvärdera välfardseffektemaFör korrekt vissåatt ett som
möjligt bör skilja kortsiktiga,på medelfristiga och långsiktigaman
effekter. Kortsiktiga välfärdsvinster uppstår givnaattgenom
tillgängliga används på effektivare medelfristigIsätt.ettresurser en
analys tillåts också kapitalbeståndet sig till denatt anpassa nya
situationen. Långsiktiga välfärdsvinster, slutligen, uppstår attgenom
tillväxtbanan förändras, teknikutvecklingent.ex. attgenom
kontinuerligt blir snabbare.

EU-kommissionen hävdar i Agenda 2000 utvidgningen kommeratt
innebära betydande vinster inte bara för kandidatländemaatt ävenutan

för de nuvarande EU-ländema. förväntas inteDessa bara åtnjuta högre
tillväxt också högre sysselsättning. Utredningens bedömningutan
avviker i flera frånavseenden kommissionens, i synnerhet då det gäller
frågan ökad sysselsättning. förväntarVi inga effekter påstoraom oss

Ökadsysselsättningen. handel har inga direkta effekter syssel-
sättningen. utvidgningen skulle ha positivaInte tillväxteffekter iens om

kan vi lite längre sikt förväntapå ökad sysselsättning.väst, oss en
På kort sikt påverkas sysselsättningen konjunktureffekter. Enav

utvidgning skulle eventuellt kunna upphov till sådana effekter, t.ex.ge
följd handeln ökar. emellertid inte iDet klart vilkenatt ärsom en av

riktning sådana effekter Vid givengår. reallön kan sysselsättningen
antingen minska eller öka, exportindustrin expanderar och dennär
importkonkurrerande industrin minskar i omfattning.

långPå sikt bestäms arbetslösheten arbetsmarknadensav
funktionssätt den s.k. naturliga arbetslöshetsnivån. Endastgenom om
utvidgningen skulle påverka arbetsmarknadens funktionssätt kan vi
förvänta några effekter den långsiktigapå sysselsättningen. Det äross
emellertid inte troligt denna påverkas i någon nämnvärd grad.att

Migrationen kan ha både positiva och negativa effekter syssel-
sättningen i de nuvarande EU-ländema. Utredningen emellertidgör
bedömningen de negativa effekterna kommer eftersomatt överväga,att
delar arbetsmarknaden riskerar bli reglerad, och denattav mer genom
sökarbetslöshet kan uppkomma. Vidare kan arbetslösheten kommasom

öka, eftersom det finns risk den sektorn ökar iatt att svartaen
omfattning.

CÖELVisserligen kan den ökande internationella handeln med i
viss mån minska fackföreningarnas makt vid löneförhandlingar, vilket
skulle leda till bättre fungerande lönebildning. Teoretiska studier haren
visat på sådana effekter kan uppkomma handels-att attgenom en
liberalisering ökar konkurrensen också produktmarknadema. Det
finns då mindre vinster för arbetsgivarna fördela mellan sig ochatt
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syssel-ochlönerna,nedåtskapasDärigenomlöntagarna. pressen
medhandelnemellertidsikt börlängreöka. Intekansättningen ens

omfattningendenbli attländernaösteuropeiskaochcentral-de av
uppstår.sysselsättningeneffekter pånågra större

effekternasammanlagdadealltsåbedömerUtredningen att av
talar förskälflera attosäkra,arbetslösheten attpå ärutvidgningen men

Förändringarnaminskar.ökararbetslösheten änlångsiktigaden snarare
mycket små.bliemellertidbör

följdökavälfärdenekonomiskaden attdå avKommer ensom
ochde kort-antyderanalyskvalitativ attRedanutvidgningen en

CÖELbåde ipositivabliförväntaskanvälfárdseffektemamedelfristiga
böreffekternadockdettycksEUnuvarande InomEU.och i omsom
förbetydandeblikommade kanmedanobetydliga, attbli närmast

intekandidatländematill dettaHuvudorsaken är attkandidatländema.
nuvarandeför deinvesteringspartnerellerhandels-viktigaspecielltär

ekonomisktsmårelativtfortfarandede ärgrundpåEU-ländema, attav
mycketdäremotEU-ländemanuvarande ärBNP. Deisett termer av

kandidatländema.förhandelspartnerviktiga
integrationenstudierinriktadekvantitativtfåtalEndast avett mer

tenderatemellertidCÖEL harDessaharoch EU presenterats.mellan
deförvinstersmåförutspårvilkaanalysen,kvalitativabekräfta denatt

kandidat-förvinsterbetydligt störreEU-ländema,nuvarande men
länderna.

allmänsiganvänder1997,al.studie BrownI et enavsomaven
varumarknader,vissapåkonkurrensofullständigmedjämviktsmodell

ochmellan EUfrihandelsavtaleffekternaundersöks ettav
frihandelsområdesådantvisarResultatenkandidatländema. att ett ger

storleksordningenivälfárdsvinster,betydandeganskakandidatländema
icke-tariffäraochtullarallaförutsättningunder att3-5 procent,
däremot,EU-ländema ärnuvarandedebort. Förhandelshinder tas

de föreförnågotdock störrenegligerbara. De ärvinsterna närmast
vinsterna ändärhellerinteEFTA-ländema, motsvarardetta mermen

BNP.tiondelsnågra procent av
EuropaavtalenvinsternaberäknaförsökerstudiedennaI att avman

frihandelsavtal, näreffekternaanalysera ettatt avgenom
ytterligaredetFinnsbibehålls.handelshinderochgränskontroller yttre

EU-medlemskapfullständigtkandidatländemaförvinster ettav
justbl.a. gräns-Europaavtalenfrån attskiljer sigMedlemskap genom

vilkentullmur,ochbort, yttrekontrollema atttas gemensamengenom
införs.länderna,östeuropeiskaochcentral-deinkluderaräven
CÖELmellanhandelförkostnadernadettaKonsekvenserna är attav

omvärldentullamagenomsnittligadeoch motminskar,och EU att
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sänks i de central- och östeuropeiska länderna. Det eftersomsenare
kandidatländemas tullar för industrivaror högreär EU:s.än

I studie Baldwin, Francois och Portes 1997 modelleras dessaen av
förändringar. Till skillnad från Brown al., enbart hänsyn tillet tarsom
kortsiktiga effekter, tillåter denna studie också kapitalbeståndetatt

Studien bör alltså medelfristig analys.anpassas. I deses som en
försiktiga beräkningarna uppstår vinsterna framför allt som en
konsekvens CÖELhandelsliberaliseringen i EU,av gentemot men
också lägre handelshinder världen. Vinstemagenom mot resten av av
utvidgningen CÖEL.uppgår då till 1-2 iBNPprocent av

deI mindre försiktiga beräkningarna Baldwin al. ocksåantar et att
riskpremien på investeringar vid medlemskap faller medett 15 procent

CÖEL.i Därigenom blir effekterna på real BNP också betydligt istörre
denna länder, och beräknas ökning realgrupp motsvara BNPav en av
med 19nästan Visserligen bör deprocent. effekterna påantagna
riskpremien bara Ändåkvalificerade gissningar. illustrerarses som
analysen viktig troligenpoäng: uppstår de samhällseko-störstaen
nomiska vinsterna investeringseffekter. Från analysen i Baldwingenom

al. kan ocksået dessa effekter inotera deatt nuvarande EU-man
ländema högst negligerbaraär och endast några tiondelsmotsvarar

BNP.procent av
De mycket begränsade vinsterna i de nuvarande EU-ländema bör

ställas kostnaderna för ökadmot strukturomvandling. Kostnadernaen
bör inte bli speciellt ändå inte heltstora, oviktiga.är Enskildamen
individer, företag och regioner kan drabbas ökad importkon-av en
kurrensen Östeuropa.från länderna i Central- och På kort sikt bör
problemet ökadatt arbetsintensivaexport dvs.vara en av
lågutbildade, och i viss mån kapitalintensiva slår jobb iutvaror,
motsvarande branscher i väst.

Sverige har något mindre andel arbetsintensiva branscheren änav
vissa andra EU-länder. Därför kan problemen med en
strukturomvandling förväntas bli något mindre här i Sydeuropa.än t.ex.
Skillnaderna i branschstruktur jämfört med andra, utvecklade EU-mer
länder emellertidär ganska marginella.

Vissa svenska regioner kan emellertid drabbas hårdare detän
svenska genomsnittet. Våra beräkningar visar flera län i Götalandatt är
starkt specialiserade på produktion arbetsintensiva och attav varor,
några län i Norrland starkt specialiseradeär på kapitalintensiv
produktion. Dessa kan komma drabbas vissatt temporärav en
minskning arbetstillfällen till följd utvidgningen.av av

Omfattningen den nödvändiga strukturomvandlingen skallav
emellertid inte överdrivas. På kort sikt kommer handeln i stor
omfattning bli s.k. mellanbranschhandel.att Denna skulle i princip
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strukturom-medproblembetydandetillupphovkunna merge
begränsadsåsikt blirkorthandeln påEftersomvandlingen. av

strukturomvandling.begränsadförväntavi ändåkanomfattning oss en
eftersomomfattande,visserligenhandelnblirsiktlängrePå menmer

inombranschhandel, vilken ärblir s.k.omfattningalltdå iden större
börstrukturomvandling,omfattandemindremedförknippad en

skälstarkaalltsåfinnsdå. Det attbegränsadebli högstproblemen även
Vialltförblirintestrukturomvandlingen stora.medproblemenatttro

viaförberedskapviss t.ex.emellertid ha attbör en
problemdeutbildningsâtgärder,och mötaarbetsmarknadspolitik som

uppstå.ändå kan

tillväxteffekterLångsiktigal 1.5

påeffekternivå-ellerengångs-s.k.skilja påviktigtsåledesDet attär
Engångseffektematillväxten.långsiktigadenpåeffekterochBNP

deförställetredogjordes ikapitel 7i kapitel Ibehandlades
tillväxttaktenårligadenfrågandvs.tillväxteffektema,långsiktiga om

Agenda 2000sinihävdarEU-kommissionen attöka. t.ex.kommer att
deibådepositivttillväxtenpåverkakommerutvidgningen att

Är rimligdettakandidatländema.iochEU-ländemanuvarande en
bedömning

tillrelateradeÄven heltalltidvälfärd inteoch ärtillväxtom
mycketföroch avståmycketinvesterakanvarandra man t.ex.
betydaskulletillväxtlångsiktigökadändådetkonsumtion, är somen

Även denökningarmarginellaekonomiska vinsterna.för de avmest
levnads-effekt påfåefter tidkommertillväxten storlångsiktiga atten

sambandetundersökaviktigtmycketblir detSåledesstandarden. att
fråga,tillväxttakten. Dennalångsiktigadenochutvidgningenmellan

bak-iDavid Greenawaybehandlasfrågor,andraantaljämte enett av
utredningen.tillgrundsrapport

tillväxtenlångsiktigapå deneffekternakvantifierasvårtDet är att
tillväxten,påverkadockkan dennaPotentielltutvidgningen.av

ellerhandelninternationelladenframförallt genomgenom
antalförföremålvarittillväxt har störreHandel och ettfaktorrörlighet.

tillskälflerafinns detTeoretiskt attstudier.empiriskaochteoretiska
detkanpositivt. Såtillväxtenlångsiktigadenpåverkaskullehandeln

teknologiochkunskaperöverföringenförväntas att nyt.ex. nyaav
omfattning.handelsrelationema störreärfortarekommer näratt av

och tillväxthandelmellansambandetstudierempiriskadeAv av
positivtstudierdessamajoritetuppvisar ettgenomförts avensom

tillväxt.ekonomisk Dessahandelspolitik ochliberalsamband mellan en
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resultat dras visserligen med rad statistiska problem, vi får ändåen men
antydan handel verkligen Ävenkanatt tillväxtfrämjande.en om vara

den regionala integrationen i Europa tycks ha bidragit till öka denatt
ekonomiska tillväxten. Dess effekt tycks inte bara statistisktvara
signifikant ekonomiskt betydelsefull.utan även

Sambandet mellan faktorrörlighet och tillväxt inte alls likaär väl
utforskat. Det hävdas ofta i den populära debatten attmer
internationella direktinvesteringar kan leda till högre tillväxt. Endast ett
litet antal studier har undersökt denna fråga, och det tycks som om
direktinvesteringar kan påverka tillväxten i värdlandet positivt. För att
kunna dra direktinvesteringamanytta på krävsrätt emellertidsättav att
värdlandet är öppet omvärlden, har godmot tillgång på högutbildad
arbetskraft och väl fungerande institutioner.

Tidigare erfarenheter kan emellertid inte omedelbart överföras till
de central- och östeuropeiska länderna och till EU:s utvidgning. Den
europeiska integrationen har tidigare skett mellan högt utvecklade

CÖELländer. I däremot inkomstnivåemaär betydligt lägre. Den andra
omständigheten måste hänsyn till denta transitonsprocessärsom man

inte fulltännu genomfördär i kandidatländema.som
Integration med utvecklade länder innebär dock potential förmer en

betydande kunskapsöverföring från de västeuropeiska länderna till
CÖEL. Denna aspekt talar därför för tillväxten blir hög iatt mindreett
utvecklat land, sigöppnar utvecklade länder.mot Forskningensom mer

emellertidgör reservationer.ett förstaDen för kunnaärpar att att
utnyttja tillväxtpotentialen helt och fullt, krävs tillgång på högutbildad
arbetskraft och väl fungerande institutioner. I det första avseendet är

CÖELförhållandena i relativt goda. Den andra reservationen gäller att
det förändrade internationella specialiseringsmönstret kan komma att
innebära minskad produktion kunskapsintensiva Omav varor.
inlämingseffektema i dennaär störst kan tillväxtentyp därmedav varor
minska. Inte heller detta tycks något direkt problem i fallet med devara
östeuropeiska länderna. På lång sikt förväntar vi de i ökadattoss
utsträckning kommer specialisera sigatt på produktion av
kunskapsintensiva varor.

Empiriska belägg från andra länder under utveckling säger attoss
tillväxten i den totala faktorproduktiviteten blir högre vid närmare
integration med utvecklade länder. finnsDet således mycketmer som
talar för den CÖELlångsiktiga tillväxttaktenatt i kommer ökaatt som

följd ökad integration med Västeuropa.en Dessa länderav en
förmodligen fort ändå,växa bl.a.att följd den tillväxt-storasom en av
potential finns på grund deras goda tillgång på högutbildadsom av
arbetskraft. Den stabilitet för nationella och internationella
investeringar, medlemskapet innebär, kommer förmodligensom att
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sådantillväxttakt.hög Ensäkerställandetviktig förmycket enavvara
kandidatländema inteförlång tid uppnåstabilitet kommer ta attatt om

ekonomiska politiken.för denfungerarEU garantensom
ökadtroligtknappastdetnuvarande EU-ländemade attFör är

Östeuropa specielltspelakommerochhandel med Central- storatt en
kommer inteHandelntillväxten.ekonomiskaroll för den attens

upphov tillomfattande förtillräckligtlång sikt blirelativt attatt merge
utvidgningenaspekterheller andratillväxteffekter.betydande Inte av

nuvarande EU-tillväxten i depåeffekterförväntas ha någrakan större
central- ochdefråninte bortse öst-kanländema. Däremot närattman

betydande integra-därmed blirocheuropeiska länderna växer, en mer
utvidgningen öka något.tillväxteffektemakantionspartner, av

jordbruket ochBudgeten,11.6

regionalpolitiken

jordbrukspolitiken.regional- ochutgifter fördominerarbudgetEU:sI
problemfriasannerligen inteochvarit under debatt,Båda dessa har är

emellertid denna.förstärksProblemenutvidgning.utan avens en
jordbruketochfattiga,kandidatländema ärAnledningen är attär att

nationalinkomstlågKandidatländema har såviktigt i dessa länder. att
samtliga blirfalla med 25kommercapitaBNP procentEU:s att omper

jordbrukmedsysslarbefolkningenandelmedlemmar. Den somav
andel iMotsvarandekandidatländema 22i procent.motsvarar

omkring femnuvarande EU är procent.
skulleutvidgningenhävdades därförtidigare bedömningarI att

jordbrukspolitiken, förregional- ochförändringartvinga fram stora av
CÖEL studier på dettaSenaremedlemmar.kunna taatt somupp

bedömningar.annorlundaområde någotgör
budgetkostnademabedömningamaflera skäl tillfinnsDet att av

regionalpolitikochjordbruks-både ärförsta EU:sförändrats. Det är att
närmade sigMacSharry-refonnenden s.k.förändring. Genomunder

ytterligarevärldsmarknadsprisema, ochjordbruksprodukterpriserna
i Agendakommissionenplanerasi denna riktningförändringar av

förbudgetkostnademainnebärreformerdessa2000, attäven om
ocksåRegionalpolitiken kommeröka.utvidgningen kan komma attatt

Agendagrad enligt 2000.förändras i viss
kostnadernabedömningenförändradeskälet till denandraDet av

vissa undantagplanerarkommissionenför utvidgningen göraattär att
Agenda 2000imedlemsländerna. Detför de attt.ex.angesnya

endastskall ökakandidatländemaiför regionalpolitikenutgifterna
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gradvis. Framför allt skall dock kostnaderna begränsas deattgenom
totala utgifterna för regionalpolitiken aldrig f°ar överstiga 4 procent av

iBNP land. Eftersom utgifterna i många kandidatländerett annars
skulle överstiga detta tak med god marginal, innebär dennanya nya
regel betydande besparingar. På det jordbrukspolitiska området

CÖELkommer inte bönderna i få del det direkta inkomst-att ta av
stödet.

Det tredje skälet till den förändrade bedömningen gäller kandidat-
ländernas jordbruksproduktion. föll dramatiskt de förstaDenna åren
efter Tidigare1989. jordbruksproduktionen skulleantog attprognoser
återgå till tidigare nivåer relativt snabbt, detta verkarmen nu vara en
orealistisk bedömning, åtminstone medellång sikt. anledning tillEn
detta privatiseringen jordbruksmark upphov tillär att gettav en
ineffektiv produktionsstruktur, karaktäriserad alltför små enheter.av

Vi därför inte det nödvändigt drastiskt reformeraäratt attanser
jordbruks- eller regionalpolitiken for kunna genomföraatt
utvidgningen. skulleDäremot underlättas reformeringprocessen av en

i synnerhet jordbrukspolitiken.av
Budgeteffekter måste också särskiljas från effektivitetseffekter. Den

jordbrukspolitiken otvetydigt förknippad med lågärgemensamma
effektivitet. reformeringEn jordbrukspolitiken skulle därmedav vara
klart positiv effektivitetssynpunkt, och skulle leda till betydandeur en
välfárdsvinster både i de nuvarande EU-ländema och i de central- och
östeuropeiska länderna.

På lång sikt vi också grundläggande förändringartror att mer av
jordbrukspolitiken blir nödvändiga också andra skäl.av
Kommissionens förslag bönderna i kandidatländema vid inträdeattom
i unionen inte skulle få tillgång till direkt inkomststöd skulle antagligen
inte hålla på längre sikt. väl de medlemmarnaNär blivit integreradenya
och fått makt i unionen kommer de kräva de också får delatt att ta av
det direkta inkomststödet. finns därför betydandeDet risk för atten
utgifterna för jordbruksstödet på lite längre sikt kan öka, och detatt
efter år kan2006 bli behållasvårt budgetramama 1,27att procent av
unionens totala BNI.

Också på kort sikt finns det emellertid orosmoln på det jordbruks-
Ökningenpolitiska området. den central- och östeuropeiska jord-av

brukspolitiken, införandet den jordbrukspolitikensom av gemensamma
i de central- och östeuropeiska länderna som Polen innebär, kant.ex.
komma få negativa miljöeffekter, också kan drabba andraatt EU-som
länder, i synnerhet Sverige.

kanMan också ifrågasätta inte flera medlemsländer, däriblandom
Frankrike och Tyskland, kommer sig de relativt småatt motsätta även
förändringar jordbrukspolitiken kommissionen föreslår. Vidareav som
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införandetföljdblirlivsmedelsprisema,de högakan avavsom en
i kandidat-fördelningspolitiska effekternegativafå klartCAP, att

länderna.
Även det bli svårtkanregionalpolitiska områdetpå det att

denföreslår. Eftersomkommissionenförändringargenomföra de som
defalla betydligtkommerinkomsten i unionen närgenomsnittliga att

idel regionerhelförlorarmedlemmar,länderna tas enupp somnya
SpanienländerSydeuropeiskastödet.Måldet s.k. 1Sydeuropa som

sig detta.Portugal kan kommaoch motsättaatt
tillutvidgningen EUsikt kan klarakortVår slutsats är att avman

Östeuropa relativtbudgeteffekter. UtanalltförCentral och storautan
kanjordbrukspolitikenochregional-förändringarlångtgående av

Än viktigareöka.sikt kommabudgetkostnadema på liteemellertid att
synnerhet denieffekter,samhällsekonomiskanegativadeär som

resulterarjordbrukspolitikengemensamma
börskede intei dettasvenska regeringendenemellertidVi attanser

Eftersomjordbrukspolitiken.reformeringkrav påställa för stora aven
integenerelltnuvarande formi dessbehållavill CAPde länder som

Frankrike,fråga t.ex.speciellt viktigutvidgningen äratt enanser
utvidgningen.fördröjajordbruksreformerkrav påriskerar att
samhällseko-deviktutvidgningenRimligtvis måste änstörrevara av

till.upphovnomiska förluster CAP gersom

utvidgningenoch11.7 EMU

utvidgningen.ochanalys EMUrelativt kortägnadesKapitel 9 aven
gjortnyligenEMU-utredningenden s.k.Anledningen till detta är att en

valutaunioner.teorin förden allmännamycket bra genomgång av
därför knappastkomplex. Deti sig mycketEMU-frågan ärär

kompliceradocksåutvidgningenochförvånande frågan EMU äratt om
aspekter. Tankenolikaantaloch omfattar ett gemensamenom

politiskadimensioner. Deekonomiskainte baraeuropeisk valuta har
deviktigarekanskeviktiga,också mycket änaspekterna än rentär

valuta fåinförandetsynnerhet kanekonomiska. I gemensamav en
Östeuropa. vibegränsarutredningenCentral- och Ieffekter ipolitiska

effekternaekonomiskadetill diskussiondock enbart avavenoss
EMU.

entydiga,valutamikroekonomiska vinsterna ärDe gemensamav en
kvantitativ meningivinsterna ändåtyder påempiriska studier attmen

nuvarandepromille deuppgår till någraoch endastbegränsade,är av
effektivitets-inte omöjligtemellertidEU-ländemas DetBNP. attär

Orsakenkandidatländema.i ärblir något attvinsterna större
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transaktionskostnadema kan förväntas bli högre i kandidatländema,
eftersom det finansiella där relativt outvecklat. kanär Dettasystemet
möjligtvis också öka kostnaderna för terminssäkring. Slutligen verkar
det troligt riskpremiens påverkan på räntenivånatt betydande iär mer
kandidatländema. Orsaken den osäkerhet makropolitikenär runt som
vanligtvis finns i kandidatländema.

Utredningens bedömning emellertid också de potentiellaär att
riskerna med EMU betydligt för kandidatländema.är Kandidat-större
ländernas industristruktur olik den i de nuvarande medlemsländerna.är
Vi inte heller vilka förändringar i kandidatländemasvet industristruktur

kommer ske de åren. Dessa kan bliatt närmaste ganskasom
dramatiska. Vår bedömning det i kandidatländema knappastär gåratt

förlita sig enbart löneflexibilitet och mobilitetatt för klaraatt
anpassningar till asymmetriska chocker och till situationer med
förändrad industristruktur.

Det därför alltför riskfyllt inom överskådlig tid inkluderaattvore
kandidatländema i RiskernaEMU. gäller inte enbart utvecklingen i

Ävenkandidatländema. för de nuvarande medlemsländerna skulle
EMU-projektet kunna bli riskfyllt. Utredningen delar därför denmer
bedömning kommissionen i Agenda 2000 det inomgör attsom om
överskådlig tid inte lämpligt kandidatländemaär också del iatt tar
EMU. Vi inte heller det inom de årentror lämpligt medatt närmaste är
fasta växelkurser i de central- och östeuropeiska länderna, eftersom
förändringar i de nominella växelkursema kan nödvändiga för attvara

skall sig till de förändringar förknippade medärman anpassa som
transitionen och den ökande integrationen med Västeuropa.

11.8 Ekonomisk politik och politisk ekonomi
i kandidatländema

Detta avsnitt åt beskriva det ekonomiskaägnas läget i kandidat-att
ländema, och diskutera hur den ekonomiska politikenatt i dessa
länder kan komma utvecklas med och EU-medlemskap.att Vårutan ett
utgångspunkt de s.k. utvärderingar, avier,är kommissionen ladesom
fram under juli 1997. Kommissionens utvärdering byggde på de s.k.
Köpenhamnskriteriema villkor för medlemskap. Kriterierna ärsom
uppdelade i politiska och ekonomiska villkor. ekonomiskaDe villkoren
kan i sin delas in i antal specifikatur kriterier.ett Dessa är tremer av

förstaDet kandidatländematyper. skaär marknadsekonomier.att vara
Det andra länderna har förmåga kunnaatt konkurrera på den inreatten
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sig tillkunnaförmågatredje krävsdetmarknaden. För att anpassaen
regelverk.marknadensden inre

detta interimliga gårtredje kriterietdet attochdet första ärMedan
konkurrera påkunnaförmåganpåkriteriet bygger attavgöra somom

nationalekonomiicentralt ärrimligt.marknaden Ettden inre temaär
uppenbartteori detdennafördelar. Från attkomparativa ärteorin om

produktion ochformi någonfördelarkomparativaländer haralla av
situationikonkurrerakunnakommerväxelkurs,viddänned, atträtt en

produktivitetsnivån.oberoendefrihandel, alldelesmed av
den inrepåkonkurreraförmågakriteriet,det andraEftersom attom

någonknappastkanmissuppfattning,byggermarknaden, en
punktdennaskrivningar på göras.kommissionensbedömning av

blikommit i sinharländerna strävan-attlångthurUtvärderingen av
fembedömsaviemaemellertid rimlig. Iverkarmarknadsekonomier

marknadsekonomier. Dessa ärfungerandevälredanländer vara
bedömsefterStegetTjeckien och Ungern.Slovenien,Polen,Estland,

Även relativtRumänien fårochLitauenLettland,Slovakien envara.
blitillkvarha långBulgarien attmedan vägutvärdering,positiv anses

marknadsekonomi.en
tillsig EU:skunnakriteriet,tredjegäller detVad att anpassa

justland bedömssplittrad.bilden Ingetregelverk,ekonomiska är mer
till helasigförkrävskapacitetadministrativa attha den anpassasomnu

bra bit påkommitemellertid haländerNågraregelverket. enanses
anpassning.vägen mot en

kommissionenföreslogkriterier attdessabakgrundMot av
TjeckienSlovenien,Estland, Polen,medinledasskulleförhandlingar

länderdet verkaruppfattningen rättdenVioch Ungern. attär varaav
förhandlingsomgången.förstai deningårsom

politiskaekonomiska reforrnemasdekapitel 10andra i ärEtt tema
högstgenomgåttharkandidatländemaösteuropeiskaekonomi. De

Frånpolitik sedan 1989.ekonomiskai sin attförändringardramatiska
planekonomier deunder tiden ärregleradestarktmycketha varit som

blibra bit påkommitekonomier, väg attmotrelativt öppna ensomnu
kandidatländemapolitiken iekonomiskamarknadsekonomier. Den

ökadtilltendenserfall har vivissatiden.dock hela Iförändras settt.ex.
protektionism.

säkerligenmedlemskapsförhandlingama kommer attResultatet av
Vidpolitiken.ekonomiskaden ettförändringarmedföra av
denexempelvis blirdenna fast,delarbinds vissa yttremedlemskap av

med de andra EU-konkurrenspolitikenochhandelspolitiken gemensam
emellertidinnebärmedlemskaputeblivnaellerFörsenadeländemas.

sigfrågaintresseDet attknappast stortär tvärtomett omstatus avquo.
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reformtakten i kandidatländema kommer högrebli vidatt ett
medlemskap eller vid fortsatt utanförstående.ett

harDet på flera håll betonats möjligheten till medlemskap haratt
haft Östeuropa.betydelse för de ekonomiska reformema i Central- och
Utredningen beställde därför bakgrundsrapport detta Eriktemaen av
Berglöf och Gerard Roland, i vilken det finns flera intressanta aspekter

denna fråga. Kandidatländema har reformerat sina ekonomierav
snabbare andra f.d. planekonomier,än det inteäven heltärom
uppenbart vilket håll orsakssambandet går. Kandidatländema har
blivit kandidater de redan från början reformerade sinaattgenom
ekonomier relativt snabbt. Möjligheterna till EU-medlemskapett
påverkar dock positivt reforrntakten i dessa länder.

EU.har således fungerat yttre ankare för ekonomiskaettsom
förändringar. Trots motstånd från inhemska särintressen har åtgärder
kunnat genomföras med hänvisning till EU:s krav. Man kan hävda att
möjligheterna för politikenEU påverka i kandidatländemaatt är som

innan kandidatländema blir medlemmar, ellerstörst kanske innant.o.m.
förhandlingarna inleds. Erfarenheter från Grekland visar påt.ex.
svårigheten efter medlemskapet påverka de delar denatt av
ekonomiska politiken inte fastställs viddirekt medlemskap.ettsom

Enligt detta får själva genomförandetsynsätt medlemskapsför-av
handlingarna betydelse. aspekt fråganEn på är önskvärdhetenstor i en

förhandlingsstart. uppenbartinteDet den fortsattaär attgemensam
reformtakten blir högst i de länder först kommer inledaattsom
medlemskapsförhandlingar hellermed EU. Inte är det uppenbart att
reforrntakten finnsökar vid medlemskap. Det åtminstone två
anledningar till detta. första länderDen ligger frånlängreär att som
medlemskap kan ha incitament övertyga sinstörre EUatt om
reforrnvilja. läfâländerDessa kan också tvingas reforminriktaden
politik för utländska investerareövertyga detatt riskfrittäratt attom
investera där. Länder känner de automatiknästan kommeratt medsom

bli EU-medlemmar kan däremot ha mindreatt tillincitament fortsatta
reformer.

Det emellertid inte nödvändigtär länder befinner sig längreatt som
ifrån medlemskap reformeraett ekonomier.sinaatt Bådesvarar genom
politiker och väljare kan i stället komma bli fientligt inställdaatt mer
till EU. Reaktionen skulle därför kunna bli fortsatta reformeratt
upplevdes meningslösa de ändå inte kommer leda tillattsom om
medlemskap.

EU:s inställning till kandidatländema blir därför avgörande. Det är
viktigt både länder inomatt framtid förväntas blisom en snar
medlemmar, och länder får längre, bibehåller incitamentenväntasom
till fortsatta reformer. den förstaFör gäller medlemskapetattgruppen
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den andramedanmed reformer,fortsättningsvis förbinds gruppenäven
itaktenkan ökakraftigtreformersnabbaför sigklartfår att

talar fördettamedlemskap. Omförförberedelserna gemensamen
helt lättinteeller inte avgöra.förhandlingsstart attär

Är brautvidgningen11.9

förändras.och kommerEUinnebär Europa attUtvidgningen EU attav
EU-ländemanuvarandei dedock förändringarnasikt blirkortPå

ländernaösteuropeiskaochcentral-med deHandelnmåttliga.relativt
delnivå.låg Ensker fråndetöka,visserligenkommer att enmen

förväntas,kan ocksåkandidatländemaarbetskraftsinvandring från men
antagligen inte såblirden stor.

EU-ländemairesursallokeringeninnebärEuropaavtalenRedan att
emellertid knappastdettaVälfárdsvinstemaförbättras. motsvararav

fullvärdigt EU-BNP. Etttiondelarsnågra procentän avmer
del itill vissocksåresulterarkandidatländemaförmedlemskap

EU-ländema.nuvarandei deresursallokeringförbättradytterligare
tillocksåhänsynOmemellertid inte såpåverkan blir tasstor.Denna

intedetkandidatländematillbudget ärvia EU:snettoutbetalningama
denvälfärdsvinsterblir någrasiktpå kortdetsäkert sammantaget avatt

innebär.utvidgningintegrationutökade som en
heller såÅ inteutvidgningenförkostnaderna stora.blirandra sidan

strukturomvandlingökadförkostnadernasamhällsekonomiskaDe
ländernaochregionernamajoritetenförspecielltbliverkar inte stora av

länderochde regioner ärförvissa probleminom EU, även somom
uppstå.kanproduktionarbetsintensivspecialiserade påstarkt
tidigareheller såinteblirvia budget storaKostnaderna EU:s t.ex. som

ikandidatländemamöjligt inkorporeraverkar ocksåförutspåtts. Det att
utvidgningjordbrukspolitiken. Enregional- ochden gemensamma

reformeringunderlättasemellertidbudgetsynpunktskulle avenavur
också fåskulleförändringsådanjordbrukspolitiken. Enalltframför

välfärdseffekter.positiva
särskiltblii Sverige kommerutvecklingentyder på attIngenting att

VälfärdsvinstemaEU-länder.andraflertaletden iannorlunda än
förnågot högrekanske ändåmarginella men änbli ganskakommer att

kandidatländer.ganskavi liggergenomsnitt, eftersom nära storaEU:s
redanEU-ländertill andra ärnettobetalningamasvenskaDe

ökade kommersäkertemellertid inte attomfattande. Det attär
överföringamasvenskakan deställetutvidgningen. Iytterligare genom

hellerintehelhet börSverigegodo.länder till Förkomma somnya
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strukturomvandlingen bli alltför påfrestande, vissa län, iäven t.ex.om
Götaland, kan komma drabbas lite hårdare andra.att än

deFör central- och östeuropeiska kandidatländema bör
förändringarna bli betydligt också kortpå sikt. Handeln medstörre EU

redan avgörande betydelse, ochär dess betydelse kommer bliattnu av
Fullföljandet Europaavtalen innebärän större. välfärden ökar. Ettattav

avskaffande återstående handelshinder och gränskontrollerav av
fullvärdigt medlemskap innebär handelsvinstema ökarattgenom

ytterligare. Viktigast kanske allt den stabilitetär trots som
medlemskapet innebär, och kommer effekter påattsom ge

CÖEL,investeringarna i framför allt de investeringar kommersom
multinationella företag. effekterDessa dock svåraärgenom att

kvantifiera.
långsiktigaDen tillväxten förväntas också öka i de central- och

östeuropeiska kandidatländema, bl.a. den ökade handeln ochgenom
direktinvesteringar från EU-ländema. Visserligen det inte heltärgenom

enkelt särskilja effekterna fullvärdigt EU-medlemskapatt frånettav
den liberalisering redan skett de s.k. Europaavtalen. Attsom genom
försöka kvantifiera dessa ytterligare vinster svårt. skaDet emellertidär
inte skymma faktumdet fullvärdigt medlemskap troligtvis kommeratt

vinster dem uppståratt utöver Europaavtalen.ge som genom
På decenniers sikt kan de konventionella välfárdsvinsternaett par av

utvidgningen också bli mycket betydande i de nuvarande EU-mer
ländema. Redan följd transitionen fullföljs, beräknasattsom en av
tillväxten i de central- och östeuropeiska länderna bli hög. Med
Europaavtalen och med fullvärdigt medlemskap, förväntas national-
inkomsten öka ytterligare, både nivå- ochgenom genom
tillväxteffekter.

intressantaDet de långsiktiga välfärdsvinstema iär deatt nuvarande
EU-ländema troligtvis kan uppkomma någrautan större
samhällsekonomiska kostnader, följd snabbt ökandesom en av en
strukturomvandling. Anledningen delvis handeln endast ökarär att

CÖEL,gradvis, beroende ökade inkomster i och inte på gång.en
finns därförDet för gradvis och relativt långsamutrymme en

anpassning industristrukturen. Den andra anledningen deär attav
central- och östeuropeiska ländernas handel med de nuvarande EU-
ländema gradvis kommer gå ökad inombranschhandel i relativtatt mot
kunskapsintensiva handel i mindre utsträckning änvaror, en som
mellanbranschhandel kräver strukturomvandling.

De relativt marginella kortsiktiga välfärdseffektema på de
nuvarande EU-ländema, Sverige inkluderat, betyder emellertid
knappast frågan ointressant dettaär perspektiv.att Ett skälannatens ur
för utvidgningen allt kan påverka denär ekonomiskaatt som
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länderna kanösteuropeiskaochcentralpositivt i deutvecklingen -
därlägeövriga Isäkerheten i Europa.ochstabilitetenöka ettförväntas

Östeuropa intekanCentral- ochipositivtutvecklasekonomin inte
säkerhetspolitiskochflyktingströmmardrabbasSverigeminst t.ex.av

indirektafå betydandeskulle kunnasituationsådaninstabilitet. En
bedömavisserligen svårarekostnader.samhällsekonomiska Dessa attär

samhällsekonomiskaandraviktigaminst likakanskeär sommen
effekter.

ekonomiskdemokrati ochsäkerhetspolitik,mellanSambandet
utforskat.välspecielltområdevisserligen inte ärutveckling ettär som

levnadsstandardmateriellhög äremellertidtyder påMycket att enen
rimligtocksådemokratier. verkarDetstabilaförutsättning för attviktig

Östeuropa börochutveckling i Central-demokratiskstabilattanta en
andraSverige ochspänningar mellansäkerhetspolitiskatill mindreleda

utvecklingendemokratiskadensituation därländer,närliggande än en
iutvecklingenekonomiskafunnit denEftersom vi harosäker. attär mer

såledesCÖEL finnsEU-medlemskapblir bättresannolikt ettgenom
för Sverigeutvidgningenhämtavinstersäkerhetspolitiska attäven av

samhällseko-indirektaocksåkanEU-ländema.andra Dettaoch de ge
länder.för dessavinsternomiska

Även följduppståkan kommavinstermiljömässiga att avensom
CÖELitillämpaskommerregelverkutvidgningen. Ett attsträngare
miljönförbättringtillockså bidrakanStöd fråninträdet. EUefter av

CÖEL iutsläppSveriges delländer, förnärliggandeoch iibåde t.ex.
Östersjön. inteutvidgningeneffekterocksåemellertidfinnsDet somav

deninförandetmiljön,positiva förhelt t.ex.är gemensammaavsom
i inlednings-ekonomisk tillväxtfaktumoch detjordbrukspolitiken, att

1995.och Krueger,miljö Grossmanseleda tillskedet kan sämre t.ex.
Baldwin,framförttidigaretankeexperimentintressantEtt av

västeuropeiskamyckettänka sig hur1997Francois och Portes, är att
förändringarför deberedda betalavaritfall hadeländer före attmurens
sikt ocksåoch på längregratis, äreller mindrefårvi sommernusom

ocksåkan detvinster. Slutligenekonomiskadirektaförknippade med
bidra tillSverige ochför EUaltruistiskt intressefinnas attett mer

Östeuropa. skäl tillfinns knappastDetCentral- ochutvecklingen attav
utvecklingen iprioritetha lägrebordedessa länderutvecklingen i än

betydandeEU-länderandraSverige ochdärtredje världen, satsar
östeuropeiskacentral- ochmed defalletekonomiska Iresurser.

samhällsekonomiskamed någraförenatemellertid inteländerna detär
ståndtillverkligen kommerutvidgningen ärför Sverige. Attkostnader

intresse.viktigt svensktsåledes ett
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samhällsekonomiskautvidgningEU:s Dir-
1997:13konsekvenser

januari 1997.den 23regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

deutvärderauppgiftmedtillkallas attutredaresärskildEn
utvidgning.EU:skonsekvensernasamhällsekono-miska av

följande frågor:skall analyseraUtredaren

EU:skonsekvensernasamhällsekonomiskade.Vilka av1 är
börSärskilthelhetför EUochför Sverigeutvid-gning som

investeringsflödenaochhandels-föranalyserasefekterna
funktionenförochländerna/regionernaberördade avmellan

marknad.UssE inre

ekonomiskadenpåutvidgningfårkonsekvenserVilka en
det fortsattapåverkashurochkandidatländernautveck-l iingen

reformar-betetekonomis-ka

utgångspunkthandförstaskall i ta enUtredningen som
kandidatländema, ävenaktuellaelvademedutvidgning men

börResultatenstuderas.skallscenariersannolikaandra
eftersomkvalitativaföreträdesvis resone-mangpresenteras som

intedagiutvidgningen ärforFörutsätt-ningarochfaktorerflera
ovanståendestudiersvenskaochInternationellakända. av

tillvaratas.börfrågeställ-ningar



Bakgrund

Europeiska unionen inför sin femte utvidgningstår oräknat den
Sverige utvidgningenTysklands enande innebar. ser somsom

skiljelinjer,viktigt detEuropa görett steg mot ett utanenat som
freds- ochmöjligt skapa europeisk säkerhetsordningatt samten

utveckling. Flertalet elvafrämjar ekonomisk de staterav som
medlemskap skiljer sig radikalt från nuvarandehar ansökt om

medlemmar vad gäller ekonomisk utvecklingsnivå,
institutionell uppbyggnad politiska traditioner. Samtidigtsamt

politiska och ekonomiska integration,fördjupas löpande EU:s
kandidatländerna har omfattandevilket innebär ettatt mer

tidigare falletsig till vad har varitregelverk änatt somanpassa
länder. kommande utvidgningför nytillkommande EU:s är

drivkrafterna bakom den reformprocess desamtidigt somaven
centralplanerade ekonomierna genomgår.före detta

i Köpenhamn fastslogsVid Europeiska rådets 1993möte
för medlemskap i de s.k.förutsatt-ningarna EU,ett

köpenhamnskriterierna. innebär bland ländernaDessa annat att
karakte-ristiska kännetecken, d.v.s.skall ha rättsstatens

och respekt för mänskligademokrati, respekt för lagarna
respekt för minoriteters rättigheter,rättigheter skydd ochsamt

och förmåga hanterafungerande marknadsekonomier att
marknadskrafterna inom unionen.ochkonkurrensen

kandidatlandet har möjlighetMedlemskap förutsätter attatt
anslutning tillförpliktelser inklusiveuppfylla medlemskapets

ekonomisk och union.målen politisk, monetärom en

Madrid, Florens ochEuropeiska iVid rådets Essen,möten
för utvidgning. EuropeiskaDublin bekräftades riktlinjerna nästa

tillfällen deklareratvid flerarådet har att
skallmed Malta och Cypernmedlemskapsförhandlingar

regeringskonferen-sens slut.påbörjas månader eftersex
rådet i MadridSamtidigt uttryckte Europeiska strävan är attatt

iförhandlingarna med kandidatländernaden inledande fasen av
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Östeuropa medsammanfallaskallochCentral-
gäller MaltasVadoch Cypern.Maltaförförhandlingsstarten

eftertillbakadragitsansökanharmedlemskapskandidatur
1996.regerings-skiftet hösten

färdigställamedarbetetpågårkommissionen attEuropeiskaI
kvarvarandeelvadeforaviserländeryttrandens.k.

utredningarkommissionensDärtill kommerkandidatländerna.
inklusivesakomrâden,olikapåeffekterutvidgningensom
medarbeteSlutligen pågår attkonsekvenser.institutionella

utvidgningen.konsekvensernafinansielladeutreda av
iframläggasutredningarna ettSannolikt kommer att

1997.under höstensammanhang

EU-utvidgningkonsekvensernasamhällsekonomiskaDe av en
siktpå kortkandidatländer,flertaletomfattardenkan, även om

del. Dettaunionensformåttligatämligenbliförväntas
medlemsländernasmed dehandi förstasammanhänger nya

samlade BNPbetydelse. Derasekonomiskabegränsade var
kanBelgiens. Däremotstorlekungefär1994 somsammaav

förutsättningunderbetydande,bli attsiktlängrepåeffekterna
iintegrerasframgångsriktmedlemsländer-nade ennya

önskvärtbakgrund det attdenna ärunion. Motutvidgad en
konsekven-samhällsekonomiskadeanalys görsnärmare av

analys börperspektiv. Denna tadynamiskti somettserna
aktuellaelvamed deutvidgningutgångs-punkt en

sannolikaandraeffekternabörkandidatländerna. Dessutom av
Vidarestuderas.omfattningutvidgningensgällervadscenarier

övergångslösningar samtmöjlighetenbeaktautredarenbör av
frågorpolitikområden. ärDeviktigareformering avsomav

förrörlighetenfriadeneffekternagällerintressespeciellt av
övergripandearbetskraft,ochkapitaltjänster,varor,

deförbetydelseEMU:stillväxteffekter nyasamt
medlemmarna.



4

Uppdraget

Uppdraget analysera de samhällsekonomiskaär att
konsekvenserna utvidgning. Analysen skall utgå från ettav en
scenario där samtliga elva aktuella kandidatländer upptas som
fullvärdiga medlemmar i EU. Utredaren skall dock, det medom
hänsyn till utvidgningsfrå-gans utveckling förefaller relevant,

analysera konsekvenserna andra sannolika scenarier.även av
Därvid bör vilka områden från svensk synpunkt äranges som
särskilt viktiga vad gäller vilka krav ska ställassom
kandidatländerna, bland utifrån gällande regelverk inomannat
EU.
Vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna E Uxsär av
utvidgning för och för helhetSverige EU Särskilt börsom
efekterna analyse-ras för handels- och investeringsflödena
mellan de berörda länderna/regionerna föroch fimktionen av

marknad.E Uss inre

Utvidgningens effekter på nuvarande medlemsländers
ekonomier beror till del deraspå anpassningsfönnåga tillstor
de förändrade omständigheter utvidgning innebär. Ensom en
viktig utgångspunkt rådande handelsmönster och förväntadeär
förändringar i dessa motsvarande förhållande gällervadsamt
arbetskraft och kapital. förändringarDessa kan ställaväntas
ökade krav på strukturomvandling inom berörda sektorer i
nuvarande med-lemsländer i unionen.

Medlemskap i reducerar också de risker investeringarEU isom
kandidat-ländema förknippade med. Samtidigt påskyndasär
institutionella reformer kan marknadernagörasom mer
överblick-bara. önskvärt utvärderingDet dessaär görsatt en av
förändringar och i vilken utsträckning sådana faktorer kan

medföra ökade investeringar i kandidatländema.väntas

Utredaren skall med utgångspunkt i kandidatländernas
pågående omställ-ning till EG:s regelverk bredgöra en



5

konsekvensernasamhällsekonomis-kadegenomgång avav
utsträckningi vilkenintressesärskilt ärutvidgning. AvEU:s

investeringsflö-ochhandels-förändradetilllederutvidgningen
ochhelhetEUrespekti-veSverigemellanden som

kandidatländerna.

ochSverigeförkonsekvensernastuderavidareskallUtredaren
Därvidsysselsättning.ochekonomiermedlemsländersövriga

utvidgningfråganåtuppmärksamhetsärskild ägnasskall om en
strukturförändringar.påskyndakan

ekonomiskadenpåutvidgningfårkonsekvenserVilka en
fortsattadetpåverkasoch hurkandidatländernautvecklingen i

reformarbetetekonomiska

EU-medlemskapförestående ärFörhoppningarna en avettom
kandidatländernas strävan attbakombidragan-de faktorernade

stabilitetMakroekonomiskpolitik.ekonomisksundbedriva en
köpen--enligtmedlemskapEUförförutsättningarnaär en av

institutionellaochstrukturelladeMångahamns-kriterierna. av
EU:sharkandidatländernaigenomförsi dagreformer som

denminstintegällermodeller. Dettareglerochstrukturer som
funktionssätt.ochregelverkmarknadensinre

medlemskapföreståendehurdelsstuderaskall ettUtredaren
det fortsattaochstabilitetenmakroekonomiskadenpåverkar
dröjsmåleffektervilkadels ettreformarbetet,ekonomiska
ekonomiskakandidatländer-nasforhatid kanobestämd

deanalyserarutredarenviktsamtidigt attutveckling. Det är av
införländernaenskilda ettdeställaskanvillkor som
fortsattaförtrycketdetbehållasyftemedlemskap i externaatt

reformer.

samhällsekonomiskadeanalyseraskall vidareUtredaren
EMU.genomförandetkandidatländemaeffekterna avav
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Vid bedömning de samhällsekonomiska konsekvensernaav av
utvidgning bör jämförelser med utgångspunktgöras ien ett

referenssce-nario innebär utanförstående med fortsattsom men
inriktning på strukturell omvandling och integration med
omvärlden. Utvidg-ningseffekterna blir då primärt den
ytterligare tillväxt och handel kommer till ståndsom genom
medlemskapet jämfört med fortsatta förbindelser det slagav

associatiönsavtalen grundlagt.som
Eftersom de samhällsekonomiska konsekvenserna EU:sav
utvid-gning avhängiga mängd osäkraär faktorer ochstoren
dessutom sannolikt slår igenom med avsevärd fördröjning bör
resultaten företrädesvis kvalitativapresenteras som
resonemang.

Utöver ytterligare underlag för regeringens fortsattaatt ge
beredning och ställningstaganden, bör utredningen bidra till att
informera och väcka debatt hos allmänheten, näringsliv och
organisationer, ställningstaganden kommer utgöraattvars en
del underlaget svenska ståndpunkter skall fastställas.närav

Genomförandet utredningsuppdragetav

Internationella och svenska studier konsekvensutredningaroch
ovanstående frågeställningar bör tillvaratas, inklusiveav

pågående utredningar. Utredaren bör regelbundet under
utredningsarbetets gång tillrapportera en av
Finansdepartementet utsedd referensgrupp.

Utredaren bör i sitt arbete samråda med referensgrupp blanden
bestående de övriga särskilda utredarna ochannat av

företrädare för berörda departement. Referensgruppen upprättas
utrikesde-partementets försorg.genom

För utredarens arbete gäller regeringens generella direktiv om
redovisa regionalpolitiska konsekvenser framlagdaatt av

förslag dir. 1992:50 och redovisa jämställdhetspolitiskaatt



skallinteutredningenEftersom1994:124.dir.konsekvenser
inte prövautredarenbehöverutredningsforslagi någrautmynna

1994:23.dir.enligtåtagandenoffentliga

uppdragetRedovisning av

1997.oktober31denredovisas senastskallUtredningsarbetet
konsekvenserutvidgningensutredningarsvenskaFlera om
utredningarnaolikadeResultatet1997.årundergenomförs av

form.sammanfattandeiockså presenteras enavses

Finansdepartementet
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